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موقف الغاوون
ونبيل  �صبح  وع��ل��وي��ة  الغيطاني  ج��م��ال  بح�صور 
�صليمان وغيرهم من المثّقفين »التنويريين«، ت�صّلم 
وا�صفًا  »القّذافي«  جائزة  ع�صفور  جابر  الدكتور 
الحرية  اإل��ى  يدعو  قومي  عربي  »رم��ز  باأنه  مانحها 

والعدل االجتماعي، واإلى م�صتقبل عربي واعد«!
واالأنكى من ذلك اأن ع�صفور قال باأنه يمّثل »جميع 
المثّقفين العرب« في هذه الجائزة! وربما كان يق�صد 

مهانة »جميع المثقفين العرب«.
الجائزة  ت�صليم  الخا�ص بحفل  الفيديو  وَمن �صاهد 
فا�صحة  بلهفة  ينظر  وهو  ع�صفور  منظر  �صيحزنه 
اإلى ال�صيك ليتاأكد من الرقم! قبل اأن يد�ّصه في جيبه 
اللحظات  ه��ذه  في  يتذّكر  اإن��ه  يقول  ثم  راجفة،  بيد 

جمال عبد النا�صر!!
وهنا ُتداول روؤو�َصنا الكثيُر من االأ�صئلة:

ما معنى ح�صور هذا الكّم من المثقفين حفَل الت�صليم 
)بع�صهم اختار الجلو�ص في ال�صف االأخير اأماًل في 
اأال تلحظه الكاميرا!(؟ األي�ص بينهم من ُيمّني النف�ص 

بالفوز ال�صنة المقبلة؟
ماذا �صيقول الكاتب االإ�صباني الذي رف�ص الجائزة 

احترامًا لنا والآالمنا؟
ما راأي ع�صفور بالمعر�ص الت�صكيلي الذي ح�صره 
لوحة  اأربعين  ي�صّم  وال��ذي  االحتفال،  هام�ص  على 
ا�صتوحاها فنانوها من مجموعة ق�ص�صية للقّذافي؟!

اأي �صفاقة باتت تحكم معنانا كمثّقفين؟
الدرجة  اإل��ى  المال  يحتاج  ع�صفور  جابر  حقًا  هل 

التي تدفعه اإلى التفريط بكرامته كمثّقف؟
اأين المثّقفين العرب من هذه الف�صيحة؟ اأين اأولئك 
الذين امتدحوا خوان غويتي�صولو لرف�صه الجائزة؟ 
اأين ال�صحافة الثقافية؟ لَم هذا التواطوؤ وال�صمت؟...
العرب  المثقفين  اإن  حقًا  القول  و�صعنا  في  األي�ص 
�صبيه  قمعي  عربي  ثقافي  نظام  اإن��ت��اج  ا�صتطاعوا 

باالأنظمة ال�صيا�صية العربية القمعية؟
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باأن  اأعتقد  اأزال  ما يرى كثيرون، كنُت وما  على عك�ص 
العربية  ال�صعرية  ف��ي  االأ���ص��وات  اأع��م��ق  م��ن  قّباني  ن��زار 
الحديثة. واأن »ال�صهولة« التي يتمتع بها �صعره هي اأحد 
اأهم االأ�صباب التي كّونت له هذا العمق الذي من المعيب نفيه لمجّرد اأن 

�صاحبه �صاعر جماهيري اأو لمجّرد اأنه معبود الطلبة والمراهقين.
لكنني في هذه الوقفة ل�صت ب�صدد الدفاع عن نزار قباني، بل على 
م�صاألة  تكّررت  فقد  اتهامه.  موقع  في  اأن��ا  ولالأ�صف،  تمامًا،  العك�ص 
�صطوه على اأ�صعار غيره، خ�صو�صًا ال�صعراء الغربيين. فهذا ال�صاعر 
اإال  �صهر  يمّر  ال  يكاد  بداياتي،  في  اأبياته  من  المئات  حفظُت  ال��ذي 
واأكت�صف له �صرقة جديدة من �صاعر غربي. اآخر هذه »االكت�صافات« 
من ق�صيدته ال�صهيرة »التمثال«، فاأ�صهُر اأ�صُطِرها: »اإن الكالم يموت 
االأميركية  لل�صاعرة  من�صوخ حرفيًا من عنوان ق�صيدة  يقاُل«،  حين 

اإيميلي ديكن�صون: »الكالم يموت حين ُيقال«!
بالطبع االأمثلة كثيرة وال ح�صر لها، وعلى كل حال كانت »الغاوون« 
قد ن�صرت في عددها ال�صاد�ص )1 اآب 2008( تفا�صيَل ف�صح �صاحب 
»دار االآداب« �صهيل اإدري�ص ل�صرقة نزار قباني ق�صيدًة �صهيرة لجاك 

بريفير هي ق�صيدة »فطور ال�صباح«، لي�صنع منها واحدة من اأ�صهر 
ق�صائده واأجملها: »مع جريدة«! وكان من اأ�صباب قيام �صهيل اإدري�ص 
بذلك - رغم �صداقته و�صراكته لنزار قباني في تاأ�صي�ص »دار االآداب« 
- خ��الٌف م���اّدي. اأم��ا كيف فعل اإدري�����ص ذل��ك؟ فمن خ��الل روايته 
اإحدى  انتحال  عن  حكاية  �صّمنها  التي  الالتيني«  »الحّي  المعروفة 
الفتيات لق�صيدة بريفير المذكورة، واّدعائها اأن الق�صيدة لها، من ثم 
�صرقة مال بطل الرواية. وبعد اكت�صاف البطل اأن الفتاة �صرقت ماله، 
يكت�صف اأي�صًا اأنها �صرقت ق�صيدة بريفير، ليقول: »على اأية حال... 
اإن من ي�صرق �صعر رجل مثل جاك بريفير، لن يتوّرع عن �صرقة مال 

رجل مثلك«!
اأف�صل من  اأنجب تالمذة نزار قّباني، لي�صت  حال محمود دروي�ص، 
حال اأ�صتاذه. لكن مع احتراف اأكثر. والوقفة هنا طويلة، من ق�صائد 
لوركا التي يكاد دروي�ص قد نهبها نهبًا، و�صواًل اإلى �صرقات متفّرقة 

من هنا وهناك. ال�صّياب اأي�صًا واأي�صًا.
الغنائيين. وبالطبع �صاأجيب  ال�صعراء  اأختار  اإنني  بالطبع �صتقولون 
ب�»نعم«  الأنهم االأكثر ن�صاطًا في هذا المجال. نزار ودروي�ص وال�صّياب 

الجميلة  الجمل  اأخ��ذ  ي�صتطيبون  كانوا  االآخ��ري��ن  الغنائيين  وبع�ص 
تخ�ص�صوا  الغنائيين  اأن  ظّني  وف��ي  الغنائي.  قالبهم  ف��ي  وعجنها 
ن�صتطيع ر�صم  ال��ذي  ال�صرقات،  النوع من  اأكثر من غيرهم في هذا 
لون تلك التي تحمل �ُصبهة  مالمح وتحديدات له: فهم في الُجَمل يف�صّ
لون الح�ّصية  �صة ببع�ص الحكمة. وفي ال�صور يف�صّ المانيف�صتو، المغمَّ
لون الحكاية، اأي تلك االأفكار الم�صرودة على  منها. وفي الفكرة ُيف�صّ
�صكل ق�صة. بل اإنهم اأحيانًا يت�صاركون االقتبا�ص نف�صه، وي�صتعملونه 
»تموت  ال�صهيرة:  ل��ورك��ا  لجملة  ا�صتعمالهم  مثاًل  ح��رج،  اأدن���ى  ب��ال 
ال�صغير  االأخطل  اأي�صًا  حرج  بال  ا�صتعملها  التي  واقفة«،  االأ�صجار 
في اإحدى مرثّياته: »تموُت وهي على اأقدامها ال�صجُر« )هنا اأ�صتطيع 
دًا اإلى ال�صور ال�صعرية  اال�صتطراد باأن لدى هوؤالء ال�صعراء مياًل موؤكَّ
الماأخوذة من غرائب الطبيعة: �صورة البجع الذي ينام واقفًا، ال�صمك 

ر...(. الذي ينام مفتح االأعين، طيور االأوز التي تغّني حين ُتحت�صَ
األ�صنا هنا، في مو�صوع ا�صتطابة ال�صرقة، اأمام امتداد لتقاليد ال�صعر 
العربي الغنائي القديم، ومن بينها وقوع الحافر على الحافر... واإن 

عمدًا؟

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

تاأخذني من خدري، ومن كوخ وحيد في داخلي، فكرة 
ما اأو خاطرة اأو كلمات من�صورة في ال�صحيفة، واأن�صرح 
الروؤية  ونحو  الربيع،  في  الطالعة  االأع�صاب  نحو  معها 
اأ�صتلقي بهيكلي من لحم ودم، على  اأن  واالنق�صاع. وما علّي �صوى 
اأي �صيف  نتوء وال  اأي  الناعم، وال  االأخ�صر  ب�صاط من  التراب على 
وال اأي ع�صا وال اأي �صوكة في االأر���ص. واأنا في كوخي ذاك اأهرب 
اإليه واأجل�ص على الديوان، على الطّراحة. واأح�صب اأن الكلمات �صوف 
تراودني و�صوف تطّل من النافذة، اأو تهبط من ال�صقف. وما نحن اإال 
في انبهار وفي اأ�صواق كاملة، وال بّد من االأن�ص واأحيانًا من الجن، 
لنكون في عباءتنا وفي هدوئنا، واأن نن�صرح في المكان، وال �صو�صاء 
نعزفها  المو�صيقى  �صوى  عندنا  الملتهب، وال  الحا�صر  في  اأو حفلة 
على كنارة خفّية، على اآلة لم تولد بعد. ونروح من نقلة اإلى نقلة، اإلى 
بع�ص االآراء المرمية، اأو المطروحة على الطاولة. واإنما الذي طرحها 
لي�ص �صادقًا ولي�ص في اإيمان حقيقي، وهو يفعل وله اأن يفعل واأن 
ينزلق اإلى االأم��ام، اإلى حيث نحن في قراءة له وفي جدال معه، ولن 
ندعه في غلوائه وفي اأنه ك�صر فّخارة الزهر واأنه لم يعباأ ولم يلتفت 
التي،  الذكريات  واإلى  القديمة،  ال�صداقة  واإلى  تلي،  التي  االأي��ام  اإلى 
اأ�صبه بالخروف، ما زالت طرّية ولم تم�صِ لتكون �صحابة في ال�صيف 
يقع منها �صرب من  لتكون �صحابة فوق روؤو�صنا، و�صوف  اأكثر  اأو 
االأعمال والرفقة الجّيدة، و�صوف نتعّمد بها ولن نغرق في ال�صاقية، 
في النهر الممكن اأن يكون على مقربة مّنا، ولنا اأن نحمل الجّرة اأو 
االإبريق الطّيب المدار، واأن نحمل من الماء ما يكفي الأن نغت�صل واأن 
نطرد التعب من وجوهنا واأن نندلق من ثم على المقعد اأو على الب�صاط 
ونتعّر�ص  الكنزة  ونخلع  ال��ورق  على  اأفكارنا  نرمي  الملّون. وكذلك 
حال  في  ونحن  ال���وردي،  الكوكب  �صتلي  التي  ال�صم�ص  قبل  للقمر 

الوجود، واأن يكون جلو�صنا على الم�صطبة كاأنه على العر�ص.
***

ومهما كان القول، اأو العبارة، اأو البالغة اأو الف�صاحة اللّينة القوام، 
فاإننا نحن في الالمباالة وفي اأننا نرقى من مقاطع النقد، ومن الطعن 
�صّتى  في  تبعثروا  ثم  رفاقًا  كانوا  الذين  الرفاق  في  الخ�صوم،  في 
المطارح، نرقى اإلى المرتبة االأخرى، اإلى اأعلى من �صطح المقولة اأو 
ناأتي  اإلى حيث النزاهة، والعثور على البخور، واإذ  ال��راأي،  ناوو�ص 
بالجمرة نفوح في الديكور الذي لنا، كما نفوح حّتى في ال�صحراء، 
ونفوح في حلقة ال�صداقة وفي اأوراق التاريخ وفي ال�صفحات التي 
تتوالى من هذا الكتاب الجوهري، والكتاب الذي هو الجلي�ص والنديم 
والذي نتدّفاأ على وهجه، والذي كاأنه القنديل، يروي لنا اأخبار ال�صوء 
ويعّلمنا وهو االأ�صتاذ، كيف ن�صهر واإلى اأي �صاعة وكيف اأنه ال ي�صهر 
مّدة من الزمن، واإنما م�صاحة �صهرة، �صهرة اأهل التقوى واأهل العّز 
اإطالق االأحكام،  اإلى الحلوى، واإلى  اأح��دًا  الفرح، ولن ن�صبق  واأهل 
واإنما نذوب في ذواتنا ونقع رويدًا رويدًا مثلما تقع نقطة من الثاء اأو 
من ال�صين، ونحن ننّظف الح�صي�ص، اأو ال�صّجادة من حّبات الثرثرة 
ومن بندق الفراغ ومن النوم على المخّدة، على زنود ال�صت، ونغترب 
العتمة  في  ونلبث هكذا  الغرفة،  وف��ي و�صع  االإق��ام��ة،  في  نحن  حيث 
الرقيقة، قبل اأن ن�صكر من �صراب الطماأنينة والبقاء في ن�صف يقظة، 

ن�صف ليمونة اأو ن�صف رغيف.
***

يتحّدث بع�صهم اأو اأحدهم عن العمق، وعن الذهاب من هنا اإلى الحق 
واإلى المنطق وال�صواب. ويتّحدث مليًا عن ال�صعر وال�صعراء، وعن 
ن�ص قرب ن�ص، وعن كتابة قرب كتابة. وي�صتوي على الحرف، على 
مقعده من الهجاء ومن الكالم الذي يطير من فمه اإلى الف�صاء، اأو اإلى 
اإلى بئر الخطل واالإ�صراف في احتمال الذات، وفي محاورة  تحت، 
هذه الذات من خالل الحدود نف�صها ومن خالل ال�صياج الذي يوؤوي 
وحيث  المنكود  الحا�صر  اإل��ى  �صنوات  منذ  عطائه  ومجمل  دواوينه 
الورطة قائمة. وناأ�صف الأن يكون الذي تكّلم اإنما تكّلم اأ�صفًا وتحت 

ومن  ال��ح��رارة  من  ن�صمات  في  اأن��ه  يبدو  وحيث  ال�صخ�صية  الظالل 
عا�صفة رمال في بلدنا، ومن عا�صفة العواطف الكبيرة. وهذه االأخيرة 
في المرتبة الق�صوى من الجهالة ومن الزينة التي ال ت�صفع في الخطاأ 
كل على هذه الميزة، على هذه العالمة،  اأو في كون �صاحبها اإنما يتَّ
ة ونحو النحا�ص. وال يقوى  ليتقّدم في رحلته نحو الذهب، ونحو الف�صّ
اأنه كذلك،  ب�صبب  لي�ص  ما يدعى عمقًا  اأن  الفهم  االإحاطة وعلى  على 
ولكن تبقى الرع�صة، هي االأمر المبين، وهي في الق�صيدة الناجحة 
تخترق الحجاب لتكون في الطليعة، في راأ�ص الروؤو�ص وال وجوب 
الأن تلتّف باالدعاءات، وبحيث تكون الق�صيدة مقالة قبل اأن تكون تلك 
المهابة وذلك البوح المنطلق من االأ�صفل اإلى الفوق، اإلى التالل التي 
تحفل بالندى على االأغ�صان، وعلى الثمار المتاحة للعابرين والمتعلقة 

باالأّمهات تعّلقًا فنيًا وي�صعب اأن ُيجارى.
وتلك العواطف الكبيرة �صاأن بع�ص النا�ص، واأما في جهة الق�صيدة 
اأنهما ُتظهران  الثانية، والقطعة االأخ��رى، فالحكم وال��راأي ال�صحيح 
اأي��ص��ًا وهذا حدث في باري�ص  اأفعل التف�ص�ي�ل  االأف�صل، وهما نالتا 
حيث ا�صطّف معظم المثقفين اإلى جانب ال�صاعر الذي »يلهو ويلعب« 
والذي منه ت�صعد الق�صيدة الجديدة اإلى الب�صمة واإلى مجاهل الخلق 
في  ما  اإل��ى  اأول��ئ��ك  ي�صتقطب  اأن  في  نجح  وال��ذي  واللوعة  وااللتياع 
اأنفا�صه، في اإيقاعه، من رهبة وطرافة، ومن فكاهة �صوداء وبي�صاء، 
ومن غو�ص في اللغة التي يرّو�صها وي�صيل منها ما ي�صيل من الحرير 
بين  ال�صحن  في  واإذا  ويمزجها  يجبلها  بقايا  وم��ن  اأندل�صات  وم��ن 
يرك�ص  وهو  الغرابة  من  �صريع  َجَمل  لركوب  فر�صة  القارىء  يدي 
اأو مح�ص مكان طالما بناه و�صّيده على متانة،  في مح�ص �صحراء 
وال رمال في جواره، وال �صعف في ال�صرى، في الليل، وفي ال�صبح 

اأي�صًا وال�صاعات الطويلة اأي�صًا وهي طول المرجان في قاع اليّم.
والعثرات ال زالت عامرة في الديار، والغلطة كالعرو�ص تتفّرج على 

الغلطة عندكم وفي دفاتركم وفي منب�صط التاريخ.

لم نكن الثنائي المتالزم الوجود على غرار االأخوين رحباني. واإنما كّنا الثنائي االأقرب اإلى 
ال�صيطنة واإلى اأننا، معًا وفي ال�صحافة اللبنانية على االأخ�ص، وفي مجلة »�صعر« وفي مجلة 
»اأدب«، كنا االثنين عددًا وكذلك كنا الثالثاء واالأربعاء وكل االأي��ام، نتقارب وفي قربى وفي 
�صداقة وفي كتابة تنه�ص من الركام، من غبار الجهل والعادات المه�ّصمة، اإلى حيث تكون البهجة، وتكون 
الفتنة، وتكون الزهرة عربونًا ومفتاحًا الأي جديد، الأي انت�صار في المجال البياني اإن على ورق الجريدة 
واإن على الورق ال�صّيق، حيث نحّط وحيث الجمال وال�صعود اإلى النقاط ال�صعبة، نقاط الب�صارة بما هو 
اأ�صيل وبما به نلعب لعبة الغد والتقّدم والحرّية. بل نجمع جميع ذلك ونعجن المتناق�صات ونخبز المعاني 
الم�صتحيل ونقدم على �صرب  النثر، ونفعل  المقدام والبطل وهو  ال�صعر وزميله  الجّيدة، وال �صيما في 

ال�صربة واإ�صقاط الكلمة في غمدها المالئم، بل اإنه المعدن العجيب.
واأن�صي الحاج مليء بالحكمة، وبالنجاح في عمله، من �صّتى االأل��وان، وفي دربه حيث الكلمات طوع له، 
نا، ومعًا،  طوع قلمه النافذ وذي االقتدار، وعلى رحابة ال�صنوات والزمان المديد، كانت لنا مرحلة تخ�صّ

في مختلف التحّوالت، كّنا لها، وجّربنا التجارب، واأخذتنا االأمور اأحيانًا اإلى مفترقات، ولكن ال اأحد اإال 
الدهاء والذكاء  ال�صعرية وحرفة االأدب، وباأنه في جوانب منه، يملك  الموهبة  اأدركته  اأن�صي  باأن  يعترف 
والرغبات في ب�صط مملكته من ال�صراع مع الذات ومع جملة الفر�صان الدائمين في حركتهم، وهو له القّوة 
اأن يكون في المقّدمة وفي اأن يدفع ال�صفينة، يمنة وي�صرة، في خ�صم االبتداع وفي اأنه المنفتح على العالم 

والذي تحت الوحي واالإيحاءات دائمًا، ي�صل اإلى الده�صة والف�صاحة و�صائر البالغات والتعابير. 
اإنه �صديقي وجزء باهر من الثنائية التي تحّدثنا عنها، واإنني له ل�صاكر ما ذكرني به وما اأ�صفى علّي من 
ال�صفات، في جريدة »االأخبار«، وهو واأنا تمازجنا اأحيانًا تحت �صقف المعرفة والف�صاحة، وقّدمنا اإلى 
بلدنا واإلى القارىء حيثما كان، �صرابًا من الحّب ومما يعتبر كاأنه نه�صة. وكالنا كّنا في الوليمة غالبًا معًا، 
اأو منفردين في ما بعد،  وما زلُت �صديقه ال�صاهر على الرابطة الحّية على الموّدة المتيّقظة، واأرجو له اأن 
يك�صف عن اأي ب�صي�ص، عن النور، وعن الجمرة الكاملة البهاء وهي نائمة وكفى قبلة، تحية، وتنه�ص من 

عباءة الرماد.
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بين ديوانه االأول »حديث لمغّني الجزيرة العربية« )1967(، وديوانه االأخير »محاولة فا�صلة 
لالعتداء على الموت« )دار الجمل(، ا�صتطاع �صوقي عبد االأمير بلورة حالة خا�صة به لم تقع 
في لغوية »المدر�صة اللبنانية« مثلما لم تقع في غنائية »المدر�صة العراقية«، بل اأنجزت لنف�صها 

ما ي�صبه االأرخبيل الذي ا�صتفاد تمامًا من فكرة تالزم ال�صعر والمعرفة الإنتاج ما يمكن ت�صميته: 
�صعر الذكاء.

غالبًا ما انتابني ال�صعور واأنا اأقراأ �صعر �صوقي عبد االأمير باأنني اأمام رقعة �صطرنج، 
اأمام نقالت وبناء خّطة. مرّبعات �صوداء وبي�صاء، وثمة اأكثر من حركة، وثمة اأكثر 
من احتمال، وثمة اأكثر من مغامرة. ال�صعر هنا ياأخذ �صكل فكرته، ما دام كل �صيء 

مطواعًا وطريًا ون�صرًا.
بمكانة  يتعّلق  النقد،  في  جوهري  �صوؤال  اأم��ام  اأي�صًا  ي�صعنا  االأمير  عبد  �صعر  لكن 

اأين تقع؟ هل يمكن اال�صتغناء عنها؟ ما مدى مرونتها وقابليتها  العاطفة في ال�صعر: 
اإجابة عن ذلك في الديوان  اأننا �صنعثر على  للتمّدد مع �صعر من هذا النوع؟ االأرج��ح 
الجديد لعبد االأمير، فربما يكون عن حّق اأن حكاية ال�صعر هي حكاية الوجه ال�صخ�صي: 

الوجه الوحيد الذي ال يمكن المرء روؤيته اإال في مراآة. ال�صعر في هذا المعنى بقدر ما هو 
وجه خا�ص، بقدر ما هو بعيد عن المتناول ويحتاج اإلى �صيء كالمراآة اأو كزجاج ال�صّيارة 
اأو كماء البركة للقب�ص عليه. هذا لي�ص جوابًا عن �صوؤال، بل هو فل�صفة في �صميم الت�صاوؤل 

ال�صعري. وفي و�صِع �صوقي عبد االأمير تعبيرًا مثل »فا�صل« في عنوان الكتاب )»محاولة 
فا�صلة لالعتداء على الموت«(، اعتراٌف با�صتغراق ال�صعر لكل �صيء، خ�صو�صًا اأن ذلك اأنه 

اقترن با�صتخدام فعل »االعتداء« ولي�ص »الثاأر« مثاًل، فلم يقل: محاولة فا�صلة للثاأر من الموت.
هذا اعتراف �صمني بالحّق الفّني للموت، ب�صعرية الموت. اإذًا، نحن في خ�صّم مع�صلة وجودية ال حّل لها. 
في مهّب عنوان �صغير لمعاٍن �صخمة. هذه دعوة اإلى االعتقاد باأن ال�صعر هو الحياة الحقيقية، والأنه كذلك 

فال باأ�ص بتمثيل دور المهزوم اأمام الحياة الوهمية: الموت.
في الديوان الجديد ما ي�صبه الحكايا، ما ي�صبه ال�صرد الوام�ص، ق�صائد مثل »قيثارة« و»وجه« و»اأحفور«... 
لة. وهنا  اأن الزمن االأ�صطوري لعبُتها المف�صّ رة من وهم الزمن والتعاقب الزمني، مع  اأ�صرطة محرَّ هي 
نوا من فكرة ا�صتدعاء  ي�صتوقفنا اأن هذا ال�صاعر حقًا لم يفعل كغيره من ال�صعراء الذين هوَّ
طق�صه  ذل��ك؛ خلق  من  العك�ص  على  فعل  االأمير  عبد  الخا�ص.  طق�صهم  لخلق  قديمة  اآلهة 

الخا�ص ثم ا�صتدعى االآلهة القديمة اإليه. ا�صتدعى ذكاء تلك االآلهة.
في ق�صيدة »اأُحفور«، وهي كما �صّماها عبد االأمير »قراءة في منحوتة اإله كان ُيعَبد في 

الجزيرة العربية في مطلع االألف الميالدي االأول«، نقراأ:
»اأطَبَق مّرًة �صفَتين/ واكتفى/ بذلك من الكالم«. 

»عندما راأيُته الأول مّرة/ اأب�صرني هو/ َكمْن ي�صدُّ وترًا اإليه/ قبل اأن اأ�صتردَّ �صوتي 
منه«.

 / »كائٌن �صباحّي/ ال عالقة لبيا�صِ الجب�ِص بذلك/ اإنما بالق�صعريرة التي َيبعُثها فيَّ
مع كل �صروق«.

َمه«. ٌد اأو نبّي/ لم ي�صتطْع اأن ُيفحَمه/ فحطَّ »يومًا/ التقاُه ُموحِّ
ما زلُت اأعتقد باأن تجربة �صوقي عبد االأمير لم تنل حّظها النقدي الم�صتحّق. لم 
ال�صحافة  في  تام  بتعتيم  قوبَل  مثاًل  االأخير  )ديوانه  الكافية عربيًا  القراءة  تنل 
الثقافية بما ي�صبه االتفاق(. رّبما يكون من اأ�صباب ذلك �صوقي نف�صه، موقعه في 
الحداثة ال�صعرية، معاركه الجانبية، طموحاته... اأقول ذلك واأنا اأفّكر باأن المنا�صب اأحيانًا تكون ذريعة 
لدى البع�ص لحجب الموهبة، وباأن موقع ال�صاعر اأحيانًا يمنح فر�صة ما - لمن يبحثوا عنها - للتقليل من 
م في  اأ�صالة �صعره. �صوقي عبد االأمير الذي نال قبل �صت �صنوات جائزة »ماك�ص جاكوب« الفرن�صية، يقدِّ

ديوانه االأخير فر�صًة ثمينة لنرى وجوهنا من دون اال�صتعانة بمراآة.
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ب�»طفخة« �صوداء. بين النحر وفتحة الثوب »ملفع« 
اأ�صود اأي�صًا. امراأة نحيلة في االأربعين. اأطول قلياًل 
م�صمٍر،  بزهٍو  اأورثتها،  ميزة  وتلك  جاراتها،  من 
القامة، وقفت  االأب، ق�صيرُة  فجهُة  بناتها،  لبع�ص 
لذّريته بالمر�صاد. المراأة في حو�ص البيت. اأمامها 
�صاٌج فوق اأثافيه الثالث، بجانبها ِمْعَجن األومنيوم 
كبير مغّطى ب�صا�صة بي�صاء. تحت ال�صاج الحديدّي 
�صرٍق  من  بعزم  ت�صعد  �صم�ٌص  ثمة  متوّهج.  جمٌر 
اأ�صفَر مترامي االأطراف. ن�صمُة �صباٍح باردٍة تخّفف 
ي��ن��داح على �صكل دوائ���ر ���ص��راب �صغيرة،  وه��ج��ًا 
ي المراأة  لكن، مع ذلك، ثمة احمرار طفيف على خدَّ
برتهما  ب�صفَتين  ُتب�صمل  التي  ال��م��راأة  ين.  الحنطيَّ
االأدعية وال�صلوات تمدُّ يدها  اإلى الِمْعجن الكبير. 
تك�صف ال�صا�صة البي�صاء. ثمة عجين فائر. بيَدين 
د قطعًة لدنًة  بتا باكرًا على ا�صتدراج الَبركة ُتمدِّ تدرَّ
على  ي�صتقّر  �صّفافًا  قر�صًا  فت�صبح  قب�صة  بحجم 
تنزعه  يحمّر.  الوقت حتى  يطول  ال  ملتهبة.  حدبٍة 
ي�صّمى  مفر�ٍص  على  ت�صعه  االأتوماتيكية.  بيدها 
»الثفال«. ع�صرات االأرغفة  تتكّوم على قطعة قما�ص 
قادمة مبا�صرة من »المعّلقات«، ولكن من دون اأن 
يل�صق اأحدها باالآخر، وتلك مهارٌة يقال اإنها َحكٌر 
ة  تتاأرجح بخفَّ التي تهبُّ من هناك  الرائحُة  عليها. 
تها  �صمَّ التي  نف�صها  الرائحُة  ال�صباح،  اإفريز  على 
اأ�صدُّ ال�صديد فتركته لرف�صة  اأما  األّذ اللذيذ،  جّدتك 
البغل اأو غدر القريب. المراأة المقرف�صة على هيئة 
رة،  تنه�ص حاملة »الثفال« اإلى بيت تدبُّ  غزالة ُمعمِّ
، االآَن، كاأنَّ هناك من  فيه جلبُة فريق كرة قدم.  ت�صمُّ
يمنحك فر�صًة ثانية رائحَة خبز تتغلغُل في اأركان 
لحف  تحت  الت�صعة  اإخ��وت��ك  اإل���ى  وت�صل  البيت، 
روائ��ح  هناك  الخبز  رائحة  بعد  المجّعدة.  القطن 
اأخرى توؤذن ببداية نهاٍر عاديٍّ �صيعبُر، بال تلكوؤٍ، 

اأطواره الثالثة.

اأُ من �صبهة الحنين، اأو  لهذا الو�صف، الذي ال يتبرَّ
الندم، اأن يكون نموذجيًا لل�صباحات التي ع�صَتها، 
ل اإليك، بالقرب من جادٍة ح�صبَت »خراباتها«  اأو يخيَّ
مكانًا للعب والهرب من المدر�صة ورّبما م�صكنًا اآمنًا 
للعفاريت. غادرَت في �صفٍر لم تعرف، لحظتها، كم 
الخم�صين ك�صهم  الذي قطع  لكنَّ عمرك  �صيطول، 
بعد  ع��ام��ًا  الثالثين،  ت��ج��اوز  اأن���ه  يخبرك  ط��ائ�����ص، 
عام بعد عام، وبلدًا بعد بلد بعد بلد. تمكن اإ�صافة 
�صورة اأخرى اإلى الم�صهد النو�صتالجي الم�صتعاد 
المراأة  اأق�صاه:  الندُم  يبلغ  ح��روٍن كي  ذاك��رة  من 
نف�صها جال�صة على االأر�ص. اأمامها »�صكوة« بحجم 
ان  خاروف ابن ثالثة اأعوام  اأو اأربعة. يداها تخ�صَّ
�صائٍل حام�صٍ  �صوُت  منه  ُي�صَمع  المنفوخ.  الجلد 
في  منهمكتان  ي��دان  ال��داخ��ل.  في  بانتظاٍم  يرتطم 
على  ���ص��اردة  هيئة  غائمتان.  عينان  االأََود.  اإق��ام��ة 
ر. التربية التي  رة. ال تعرف ِبَم تفكِّ هيئة غزالة معمِّ
تعتبُر العاطفَة عيبًا تمنعك من �صوؤالها. ال ت�صاأل. ال 
تعرف. فات اأوان ال�صوؤال، فَمن كان عليك �صوؤالها 
عن محتويات �صندوق راأ�صها المغلق لم يعد ذلك 

ممكنًا.

ب�شيء  وال  بالرّمان  معروفًةً  لي�شت  د�شكرته 
اآخر �شوى اأنها نورٌج للقيظ والغبار ولكن عابثًا 
َفَرَك كعَبه هناك فطلعت  اإلُه الريح والمطر 
اأو  تكبر  اأاّل  اتها  حبَّ على  ُكِتَب  رّم��اٍن  �شجرُة 

ي�شعد  اأن  قبل  ًة  حبَّ منها  لي  قطف  ت�شغر 
ال�شّلم الحجريَّ درجَتين درجَتين اإلى الق�شر 
المهجور، لم يعلم اأنني اأنا �شليلَة اإله الزراعة 
الح�شاد  بحرائق  َجين  المتموِّ الزنَدين  ذات 
التي  اليد  من  تذكارًا  ال�شقراء  رّمانته  علَّقُت 
�شت �شدري العاري على الجدار جاهلًة بما  تلمَّ

�شتنفُخ فيه من �شورها االأحالُم.

II
ه��ات »ال��ث��ف��ال«. خذ »ال��ث��ف��ال«. وي��ن »ال��ث��ف��ال«؟ اإنه 
�صوت اأّم��َك وهي تطلب منك، اأو من اأحد اإخوتك، 
طعام،  وجبة  لكل  المالزم  »ال�صيء«  ذلك  اإح�صار 
ببال�صتيكها  فاأغرقتكم  البترول،  لدائن  ْت  هبَّ حّتى 
محّله  وح���لَّ  »ال��ث��ف��ال«  اختفى  ال��م��ل��ّون.  العجائبي 
وفاتها.  بعد  اإال  يحدث  لم  ذل��ك  ولكنَّ  »الم�صّمع«، 
خطوة  اأول  من  عرفَت،  وغيره،  »الثفال«،  ب�صبب 
ل��ك ف��ي ال�����ص��ارع، اأن���ك م��خ��ت��ل��ٌف، بع�ص ال�����ص��يء، 
ة  المترا�صّ البيت، بعيدًا عن بيوت االأق��ارب  خارج 
كج�صد من طين وتبن يتنّف�ص بمئة رئة. اللغة هي 
اإلى ذلك. لغة البيت. تحديدًا، لغة االأم.  التي دلَّتك 
في بيتكم »لغة« لي�صت »لغة« المدينة. الكلمات دّلتك 
يخ�صع  لم  ال��ذي  اأم��ك  ل�صان  ب�صبب  »اأ�صلك«  اإل��ى 
لحظة،  اآخر  الذي ظلَّ محتفظًا، حتى  ل�»التطبيع«. 
لم  محيطها.  تمدين  اّط����راد  م��ع  تت�صاعف  بغربة 
فيها  ع�صَت  التي  البيئات  بع�ص  في  ال��ب��داوة  تكن 
اختالف.  �صارة  اأو حّتى  احتفاء،  مو�صع  �صغيرًا 
ك��ان��ت اأح��ي��ان��ًا ���ص��ّب��ة: ول��ك ي��ا ب���دوي، ي��ا م�صّدي! 
كنت تعرف اأنك تتحّدر من تلك االأرومة المذمومة، 
اأّمك  »لغة«  اأحرجتك  ما  ال�صداأ؟  كثيرًا  اأي��ن  ولكن 
ي��زورون��ك  اإل��ى زم��الء درا���ص��ة  تتكلم  عندما كانت 
تقول،  ما  غالبًا،  يفهمون،  يكونوا  فلم  البيت،  في 
فت�صطر اإلى »الترجمة«. كانت اأّمك اأكثر بداوة من 
، في  �صائر اأفراد عائلتها. اأكثر عزلة. والدك احتكَّ
العمل، باأ�صخا�ص من اأ�صول ومنابت مختلفة، اأنت 
واأخوتك كنتم تذهبون اإلى المدار�ص، تلعبون في 
ال�صوارع، تعيثون ف�صادًا في الخرائب، تت�صللون 
»جميدًا«  اأو  بلدية  زب���دة  ت��ب��ادل��ون  ال�صينما،  اإل���ى 
بعلب من ال�صردين، بينما هي تالزم البيت. تغّيرت 
ب�»العالم الخارجي«، وبقيت  »لغتكم« مع احتكاكم 
»لغة« اأّمك داخل �صرنقتها االأولى. لم يكن »الثفال« 
هو الفارق الوحيد بينك وبين االآخرين. ثمة �صل�صلة 
طويلة من االألفاظ والمجازات ظّلت تتلكاأ على ل�صان 
وال�صارع،  المدر�صة  لغة  انقر�صت في  فيما  البيت 
ورّبما لم ُت�صمع قط. �صتعرف، عندما اأخذت اللغة 
اأ�صل  ال�صتيمة،  اأو  العراك  دور  عندك،  تتجاوز، 
قت طفولتك... ولكن لي�ص  عدد من االألفاظ التي اأرَّ
ال  ٍر،  ُمنفِّ غريٍب،  ب��دويٍّ  لفٍظ  مجّرد  اإن��ه  »الثفال«. 

معنى له!

في درٍب للم�صاة اأ�صبه بخطوِط متاهٍة ملتّفة و�صط 
كان  الخ�صراء،  االإنكليزية  »ِكْنت«  مقاطعة  حقول 
الموقع  اإل��ى  له  تو�صّ ع��ن  يخبرك  محّمد  �صاحبك 
الجغرافي الذي يرد في هذا البيت من معّلقة طرفة 

بن العبد:
ك�اأنَّ ُح�ُدوَج ال�م�ال�ك�ّيِة ُغ�ْدَوًة

ِف ِمْن َدِد. َوا�صِ َخاليا �َصفيٍن ِبالنَّ

الثالث  البيت  في  المذكور  الموقع  اأن  منه  فهمَت 

من معّلقة ال�صاعر الذي قتله ل�صانه هو »جبل داد« 
بزيارة  الغر�ص،  لهذا  محّمد،  ق��ام  االإم����ارات.  في 
اأ�صل  عن  هناك  الم�صّنين  اإل��ى  والتحّدث  الموقع 
توؤكد  براأيه،  وجيهًة،  اأ�صبابًا  فوجد  الت�صمية،  تلك 
بالُمَعلَّقة. ال تدري كيف دخل عمرو  الجبل  عالقة 
بن كلثوم على الخط. �صمعَت، واأنت �صارد الذهن 
فخٍر  بنبرة  فيها،  ��د  ي��ت��وعَّ اأب��ي��ات��ًا  ال�����ص��يء،  بع�ص 

مجلجلة، خ�صَمه عمرو بن هند:
اأبا هند فال َتْعَج�ْل علينا
�ْرَك اليقينا واأَْنِظ�ْرَنا ُنَخبِّ

�ا ُن�ْوِرُد ال�راي�اِت ِبي�ص�ًا ب�اأنَّ
وُن�صدُرهنَّ ُحْمرًا قد ُرِوْينا.

المفتوح على ف�صاء  بالرويِّ  الترّنم  اأن و�صل  اإلى 
التباهي الفا�صح اإلى هذين البيَتين:

م�َتى َن�ْنُق��ل اإلى َق��وٍم َرَحاَن�ا
يك�ون�وا في الل�قاِء لها طحينا

يكون ِثفاُلها �صرقيَّ َنْج�ٍد
�اَعَة اأجمعين�ا. وُلْه�وُتها ُق�صَ

ق��راأَت معلقة عمرو بن كلثوم. كانت  اأكثر من مّرة 
رة عليك. كان ينبغي المرور بهذا الذهب المعّلق  مقرَّ
اأواًل.  االإي��ق��اُع  َفَتنك  االأدب��ي��ة.  الكعبة  اأ�صتار  على 
فتنتَك المبالغة في الو�صف اإلى حّد الكذب الُمبهر. 
مما  اأكثر  الَعْمرين  بين  الدراما  تك  �صدَّ ثم، الحقًا، 
فعلته قعقعة كالم لم يعد لديه ما يفعله في التجّمعات 
الع�صوائية لمدن مرتجلة. مدن االإ�صمنت وال�صفيح 
واالأنفا�ص المكّومة فوق بع�صها. فقد �صرت ترى 
اأن  لك  ممكنًا  يعد  لم  مختلف.  نحو  على  الكلمات 
تطيق التباهي ال�صاهل بعد اأن كان ُي�صكرك. لكن 
مع ذلك لم ت�صتوقفك، مّرة واح��دة، كلمة »الثفال« 
في  ي��وم.  كل  البيت  في  �صمعك  تطرق  كانت  التي 
»ِكنت«  مقاطعة  في حقول  كمتاهٍة  الملتفِّ  ال��درب 
للمّرة  البيَتين  ذينك  ي�صمع  كمن  كنَت  الخ�صراء 
راأ���ص��ك كجر�ص.  »الثفال« في  كلمة  ��ت  رنَّ االأول���ى. 
ا�صترجعَت �صورة اأّمك مقرف�صة، على هيئة غزالة 
رة، في حو�ص البيت. عدَت اإلى »ل�صان العرب«  ُمعمِّ
يلي:  ما  فكان  ومعناها،  الكلمة  اأ�صل  ت�صتق�صي 
الثفال )بالك�صر( هو الجلد الذي ُيب�صط تحت رحى 
اليد ليقي الطحين من التراب. لم يرد »الثفال« عند 
اأي�صًا، عند زهير بن  عمرو بن كلثوم وح��ده، بل، 
الرجل  )وك��ان  الحرب  عن  في حديثه  �صلمى  اأب��ي 

�صاعر ال�صالم( حيث يقول:
َفَتع�ُرككْم َعْرَك الرحى بثَفاِله�ا
َوَت�ْلَق�ْح ِك��َص�افًا ثم ُتنَتْج َف�ُتْت�ِئ�ِم.

اأب��ي �صلمى يتحّدث عن حرب  اأن زهير بن  تعرف 
»داح�ص والغبراء« التي دارت بين عب�ص وذبيان، 
ب�صبب فر�َصين وا�صتمّرت، كما يقال، اأربعين عامًا، 
بغباره  مختنقًا  تتركه،  اآخ��ر  مو�صوع  ه��ذا  ولكن 
يهّمك،  ما  القديم.  المدر�صي  كتابك  في   ، الذهبيِّ
هنا، هو لفظة طفولتك الغريبة: »الثفال«، التي عادت 
»كنت«  مقاطعة  في  كمتاهٍة  ُملتفٍّ  درٍب  في  اإليك 
ب�»المعّلقات«.  مفتون  �صاعر  ل�صان  على  الخ�صراء 
اللفظة نف�صها. والمعنى نف�صه عند عمرو بن كلثوم 
ة  وزهير بن اأبي �صلمى. فماذا ب�صاأنها عند اأّمك ف�صّ
د التي لم تذهب اإلى مدر�صة قط، ولم تعرف  العويِّ
المرّبعة  القما�ص  اإنها قطعة  »المعّلقات«؟  �صيئًا عن 

اإنتاجها  واأع��ي��د  بليت  ثيابًا  اأ�صلها  يكون  قد  التي 
مجّددًا، يو�صع عليها الطعام الذي كنتم تتناولونه 
االأر���ص.  على  ومترّبعين  لكتف  كتفًا  متال�صقين، 
بها  ُيلّف  مثلها  اأخ��رى  قما�ص  قطعة  اأي�صًا،  اإن��ه��ا، 
الخبز لُيحفظ طريًا، وهي نف�صها التي تو�صع تحت 
يهما  الرحى ليقع عليها ما »يجر�صه« الحجران بفكَّ
االأ�صوَدين. »ثفال« اأّمك هو، نف�صه، »ثفال« عمرو بن 
كلثوم وزهير بن اأبي �صلمى، هو نف�صه بلفِظه وِفعِله 
ظلَّ يجرجُر اأطرافه المهترئة حّتى جاء البال�صتيك 
حياة  اأدوات  البرق،  �صرعة  في  غّيرت،  باأعاجيب 
واأ�صماءها عا�صت قرونًا بين االأيدي وعلى االأل�صن.

التي  االأف��ع��ى  اإنها  تتغّير.  اللغة  اأن  تعرف 
تبّدل جلدها، اأو الحرباء التي ترتدي األوانًا 

وبراقع،
االأ�شياء  ورّبما  الكلمات،  اأن  تعرف  لم  لكنك 

اأي�شًا، يمكن اأن تموت برحيل امراأٍة بدويٍة،
غالبًا ما �شوهدْت مقرف�شًة، على هيئة غزالٍة 
قاطنوه  تناق�ص  بيٍت  حو�ص  ف��ي  ��رة،  ُم��ع��مِّ

بالتدريج. 

ة  لي�ص »الثفال« وحده هو الذي اختفى برحيل ف�صّ
د، العويِّ

هناك اأ�صياء اأخرى حفظها التلّكوؤ باأمالٍح قوّية لن 
ت�صمد طوياًل في

مواجهة اأدّلٍة دامغٍة على تمّل�صها من اال�صتحقاق. 
وها هي القائمة التي عبرت، �صريعًا، ذهنك من دون 

ترتيب مق�صود: 
ر�ص. - ال�صِّ
- الطفخة.

- ال�صويحية.
- الدامر.
- الملفع.
- الجرن.

- طا�صة الرعبة.
- الِمرَود.

- �صعير المولد.
- الِجدر.

- ال�صنبر.
- العرزال.
- التراكي.

- الدقة. 
- الزلّية.

- الخزام.
- الع�صبة.

ط  ت�شمُع، اأي�شًا، حفيَف مريوٍل مدر�شيٍّ مخطَّ
زغبًا  تنف�شان  باالأخ�شر يخفُق على فخَذين 
د  ُيم�شِّ مم�شو�شًا  ول��دًا  وت��رى  مالحًا،  بكوريًا 
تلك  كانت  اإن  بيده. ال تعرف  الطويل  �َشعره 
اإ�شارة العا�شق المرابط كجنديٍّ �شاكي ال�شالح 

على جبهة الَوَله، اأم مجّرد حركة ع�شبية؟

III
تعبر  البيت  م��ن  ال��ف��رار  اإل���ى  م�صرعَتين  بقدَمين 
ال��ط��ري��َق ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��م��رُّ بها ح��اف��الت ال��رّك��اب 
لع القادمة اإلى البالد، اأو التي تعُبرها  وناقالت ال�صِّ
خطوة  اأول  و�صعَت  تكون  والخليج.  العراق  اإل��ى 
داأبت  اإن  فيه،  قد ال ت�صادف  لك في مدى مفتوح 

�أمجد نا�سر، 
بري�سة: عبد 
�هلل �أحمد.

هذا خاَتٌم اآخر. خاتٌم مختلٌف. ولتكن قاعدته من 
ٍة، وليكن مفلطحًا بع�ص ال�شيء، غير اأنك  ٍة ُمْغبرَّ ف�شَّ
يعد  لم  �شانٌع  قطعه  الذي  الخام  بحجره  متفائل 
ها، االآن، في مقهى  ي�شّم، اأغلب الظن، رائحة القهوة التي ت�شمُّ
القيرواني  الخاتم  لي�ص  ما تني تتال�شى. كال،  باأ�شوات  ي�شّج 
خاتٌم  اإنه  الهالك،  مورد  ي��وردك  بطغرائه  جهلك  كاد  الذي 
�شورًة  الكابي  االأزرق  حجره  في  ترى  مختلف.  خاتٌم  اآخ��ر. 
رة، وت�شمُع، ما  جانبيًة المراأة مقرف�شة على هيئة غزالة ُمَعمِّ
ُتنَجز قط، يمكنك،  َرْجَع وعوٍد لم  ك،  اإن تحّكه بردن قمي�شِِ
كذلك، اأن تلم�ص على �شطحه المخ�شرم تكوينًا لدمعة ما تلبث 
خاتٌم  اآخ��ُر.  خاتٌم  هذا  اأجنحة.  بال  تطير  رًة  قبَّ ت�شبح  اأن 
ا�شتفتاٌح  اإنه  لك  قالت  الٍة  جوَّ بائعٍة  من  ا�شتريَته  مختلٌف، 

كريٌم: ُخذه ولن تندَم. 

I
رُتَك. عرفُت، بنزلِة �صم�ٍص خفيفٍة،  في قلب هذا الجفاف الوطيد تذكَّ
من اأين جاء وجُهَك. ولمن تنتمي نظراتك الحبي�صة في تلك االأقفا�ص 
الخ�صراء! اأن تكون هناك ال يعني اأنك هناك بال�صبط. لي�ص بخارطة 
االأنفاق يمتلك المرء مكانًا وال بجلو�صه في طبقة ُعليا لحافلة حمراء 
ي�صبح مواطنًا تلقائيًا للمطر والهدير، اإذ ثمة �صيٌء يبقى في الوجه. 
�صيٌء  ثمة  المائدة.  على  المب�صوطة  اليد  في خطوط  العين.  لمعة  في 

ئه الل�صان تحت جملة اأجنبية دارجٍة قد يكون كلمة ال�صّر!  يخبِّ
رُة من بطٍن عربيٍّ قديم عندما كتبْت  ته ال�صاعرُة المتحدِّ لم تتاأّكد مما عَنَ
اإليك تلك الكلمات، اأثناء زيارتها للبالد التي غادْرَتها، خل�صًة، وعدَت 
اإليها بجناح ت�صاقط منه ري�ٌص كثير. قد يكون ذلك تعري�صًا مبطنًا 
اأو لعلها مجازات ال�صعراء التي ال  ال��ردِّ عليه،  اأواُن  لم تلتقطه وفات 
اأو رّبما هو، حقًا،  ال��زوؤان؟  القمح عن  ل عليها كثيرًا في ف�صل  ُيعوَّ
ما راأته فيك عيُن ال�صاعرة التي كاأّنها قالت اإن اأ�صالفها ينتمون اإلى 
قد  �صعير.  من حقل  طالٌع  تذكر،  ما  على  وجُهها،  ال�صحراء.  قبائل 
تكون �صمراء. ذلك الو�صم ال�صم�صّي المطبوع على الزند والترقوة. 
رٍة حبي�صة. اأهي نظرات  ولها، اإن اأردَت ردَّ التحية بالمثل، نظراُت  قبَّ
واأن�صال  بالكاميرات  قة  المطوَّ الكبرى  المدن  في  الب�صري  الكائن 
الليزر والخوف من الغرباء، اأم النظرات التي تبحث عن ف�صائها االأول 
رة من  ال�صائع دون جدوى؟ اأنَت، فعاًل، ال تدري. فال�صاعرُة المتحدِّ
بطٍن عربي قديم لم توجد تقريبًا. وتلك الر�صالة لم ت�صلك اإاّل في حلم 
وا  اأو ما ي�صبهه، ولي�ص �صعبًا على ثالثة، اأو اأربعة، يعرفونك اأن يردُّ

حيرَة كلماِتها اإليك.

عر واللغز والحياة.  لم تفّكر طوياًل بمغزى تلك الكلمات التي ت�صبه ال�صِّ
احتفظَت بها، هكذا، كِطلَّ�صم في راأ�صك. كوقٍع خام. كحلٍم �صم�صيٍّ 
مراود. �صتعاودك، بنبرتها الملتب�صة، كلَّ مرة تبدو فيها تلك االأر�ص، 
فرة قلما تتخلله  ، بحرًا من ال�صُّ من نافذِة طائرٍة تبداأ هبوطها التدريجيَّ
َرْتك، في طقطقة  اأو خ�صراء. فها هو الجفاف الذي تذكَّ بقعة زرق��اء 
يزال  ال  ي�صبهه،  ما  اأو  حلم،  في  �صاعرٌة  �صم�صه،  لفِح  وتحت  هوائه 
الكائناُت  الوطيد،  الجفاف  هذا  تحت  رْت،  تغيَّ هل  ولكن  حاله.  على 
واالأ���ص��ي��اُء واالع��ت��ب��اراُت؟ ما ال��ذي تبّقى من ذل��ك البيت، من ج��واٍر 
ُدها، عنوًة،  قديم، من البداوة وال�صحراء و»االأ�صالة« في اأزمنة ُتَوحِّ
عالماٌت م�صّجلٌة �صارت اأيقوناٍت طائرًة  لع�صرك الالهث؟ اأكانت تلك 
اأق��دام طفوالٍت  في  الم�صّللة  طبوغرافيتها  انحفرت  التي  ال�صحراء، 
حافيٍة، �صحراَء فعاًل؟ بال اأثر لحيواٍت قديمٍة في مدى يبدو لمن يراه، 

كنى؟  اأول مّرة، غير قابل للحياة وال�صُّ
مونولوغاتك  يعرف  فمن  وتحلم،  وتتذّكر  ت��رى  اأن  هنا،  �صتحاول، 
في  متراق�صًة  واأ�صباحًا  كامنًة  روائ��َح  �صّك،  بال  �صيتوّقع،  الطويلة 
و�صايًا  االأب���واب  م�صرعة  وبيوتًا  واأب��راج��ًا  طرقًا  �صيتوّقع  خلفّيتها. 
وبناطيل  مقلَّمة  م��راي��ي��َل  ف��ي  وب��ن��اٍت  ه���اٍل  وَح���بَّ  وب��رن��دات  ونعنعًا 
نياط  تقطع  واأغنياٍت  كينا  واأ�صجار  رًة  م�صجَّ وقم�صانًا  �صارل�صتون 
القلوب ومراهقين م�صحكين واآباء ق�صاة ومروءاٍت مفتعلة، ورائحة 
ر ور�صائل لم ُتقراأ واأخرى لم ت�صل. اإنه اأمٌر �صيٌء، ال  �صابون معطَّ
اإلى هذا الحّد، بال مفاجاآت ُتذكر. لكن ال  عًا  اأن تكون متوقَّ اأخفيك، 
تتزعزع كثيرًا. حافظ على �صيء من رباطة الجاأ�ص في وجه مالحظٍة 

ة ال تخلو من ُخبٍث تعرف م�صدره جّيدًا.  ُمحقَّ

لتلك االأ�صباب، والأخرى اأقّل و�صوحًا في ذهنَك، لن تعزَل الما�صي 
عن الحا�صر وال ما خبرَته �صخ�صيًا عّما �صمعته من النا�ص اأو قراأته 
في الكتب. �صتترك للذاكرة اأن تتداعى وللعين اأن ترى، وقد تحلم في 
رابعة النهار. قد تطول جملتك وقد تق�صر، رّبما �صتثرثر اأو ت�صمت، 
اأو  ا�صم �صائع  البالد وعر�صها بحثًا عن  لن تطوف في طول  لكنك 
معنى مطمور، فاإن كان ال بدَّ من خّط يقود خطاك وي�صتحّث ب�صرك، 
ج. خط - طريق له اأ�صماء بعدد اأغرا�صه،  هناك واحد �صت�صلكه بتعرُّ
واأحيانًا با�صم عابرين لم يولدوا هنا. ذلك هو »خّطك« الذي اأم�صيت 
الع�صرين ال�صنة االأولى من حياتك بالقرب منه، ولم تعرف �صوى اأنه 
مكان للعب اأو الهرب من المدر�صة اأو ر�صد حركة الحيوان، اأّيًا كانت 
االأر����ص، ولي�ص ج��ادة كونية وق��ف على  ت��دّب على  اإن  ما  ف�صيلته، 
حجارتها المر�صوفة، في اإتقاٍن، ملوٌك ور�صٌل حفظ الحجُر اأ�صماءهم، 

�صهرة  �صجاّلت  ع��ادًة،  المبعثرة،  بخطاهم  تحفل  ال  عاديون  وب�صر 
اإنه خط القوافل والغناء والغارات والعزلة والق�صور واالآبار  كهذه. 
وه�صي�ِص الريح وعجالت الطنابر، يخترق المكان، كعمود فقري، من 
تاركًا على جانبيه مدنًا وقرى ود�صاكر واآثار  الجنوب  اإلى  ال�صمال 

اجًا وغزاًة و�صعرًا وُعمالٍت وحّماماٍت ومعابد. ار وحجَّ ُتجَّ

لم  اأطياٌف  عيَنيه  في  تتراءى  لمن  وقل  البارحة  اإلى  اذهْب 
ْد بعُد: تتج�شَّ

تين قبل اأن تلتقي رجاًل ب�شارَبين كثَّين �شبغهما التبُغ  ر مرَّ فكِّ
ب�شفرته

رة، اإلى طاولة مقهى  دفٍة ُمدبَّ َدٍر اأو �شُ يتاأبَّط كتابًا وينتظر، كَقَ
جانبية

خطَو الطريدِة بقدَمين م�شرعَتين اإلى الفّخ.

بقّوة  ت��دوُر  اأن��واٍل ظلَّت  فلتْت من  ِب خيوٍط  لتعقُّ بداياٌت عديدٌة  هناك 
الدفع:

البيت ذو الروائح ال�صبع، �صاحة اللعب الترابية بين اأباريق الو�صوء 
ومطارق االأعمام الرفيعة،

اأعمدة الكهرباء التي قراأَت تحت نورها العموميِّ رواياٍت عن ال�صفر 
ًا على قدم واحدة، والموت حبَّ

النافذة ذات الدرفَتين الخ�صبيَتين التي تتم�ّصط اأمامها بنٌت �صتخرج 
عّما قليل بمريول مخّطط باالأخ�صر وذيل فر�ص، االأرملة ال�صابة التي 
الطفولة  �صديق  اإج��ب��اري��ة،  ح��داد  ثياب  تحت  نهَديها  �صالبة  تتفّقد 
ال�صرب،  من جدول  اأكثر  اأغانَي  يحفظ  الذي  المدر�صة  من  والفرار 
ال��روائ��ح  م��ن  ال��ف��ري��دة  بت�صكيلته  ال��م��زده��ي  ال�صجائر  اأع��ق��اب  جامع 
ب طيرًا جارحًا على التخّفي  اق الذي يدرِّ ا�ُص الَحَمام االأفَّ العطنة، ك�صَّ

كحمامة وديعة،
المهوو�ص بالرقائم والذهب الذي يخرج بفانو�صه ال�صحرّي ما اإن ينام 
�ص  يتقمَّ الذي  النهم  القارىء  القرون،  نخَرْتها  عظامًا  ليقّلب  النا�ص 
اآخ��ر  ك����روزو« وي��وم��ًا  ي��وم��ًا »روب��ن�����ص��ون  ي��ك��ون  �صخ�صيات الكتب 
�صندبادًا بحريًا يمتطي طائرًا بحجم غمامة، اإلخ اإلخ. لكن البدايَة التي 
ر تركَته يجفُّ على حبل غ�صيل ممدوٍد  ح لك االآن بقمي�ص م�صجَّ تلوِّ
بين �صروَتين كالحَتين كامنٌة هناك: في بيت تغّيرت هند�صته المرتجلة 
بن«.  »بيغ  دّقة من  اأكثر  �صاعة  قاطنوه مع دوران عقارب  وتناق�ص 
ترى، االآن، كاأن هناك من يمنحك فر�صًة ثانية، امراأًة ترتدي »�صر�صًا« 
الخروج من  العمل ولي�ص  اأّي نوع، فهو ثوب  اأ�صود بال تطريز من 
البيت، مع اأن الفارق بين االثَنين ال ُيلحظ تقريبًا. راأ�ص المراأة  ملفوف 

اأمجد نا�شر
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�بن حزم 
�لأندل�سي، 
بري�سة: عبد 
�هلل �أحمد.

��ف��ي��ن م��ن ثالثة  �ل���ذي يجمع بين ث��الث��ة م��وؤلِّ م��ا 
ع�����س��ور وث����الث ق�����ار�ت م��خ��ت��ل��ف��ة ه����م: �ب����ن ح��زم 
و�ل��م��وؤّرخ  �ل��رو�ئ��ي،  جوي�س  وجمي�س  �لأن��دل�����س��ي، 

�ليمني �لهمد�ني موؤلف كتاب »�لإكليل«؟
�لإيطالي  �لفلكي  غاليلي  غاليليو  بين  يجمع  �ل��ذي  م��ا  ب��ل 
�أب��ي  وب��ي��ن  �لجبرية،  ب��الإق��ام��ة  �لكني�سة  عليه  حكمت  �ل���ذي 
حامد �لغز�لي رجل �لدين �لذي حكم على كثيرين بمثل ما 

حكمت �لكني�سة على غاليليو؟ 
�ب���ن �سينا  ع��ل��ى �سعيد و�ح����د:  ه����وؤلء  ك��ل  �ل���ذي يجمع  وم���ا 
�لطبيب، و�سفيان �لثوري �لز�هد و�لمعار�س �ل�سيا�سي، و�بن 
فروخ �لحافظ، و�سعيد بن جبير �لتابعي �لجليل، و�أبو حّيان 
�لتوحيدي �لفيل�سوف و�لناثر �ل�ساحر، و�أبو عمرو بن �لعالء 

ُمقرئ �لب�سرة و�أحد �أ�سحاب �لقر�ء�ت �ل�سبع للقر�آن؟
وم����ا �ل�����ذي ي��ج��م��ع، �أخ����ي����ر�ً، ب��ي��ن ه����ذه �ل��م��ك��ت��ب��ات: مكتبة 
ومكتبة  �ل�سام،  طر�بل�س  في  عمار  بني  ومكتبة  �لإ�سكندرية، 
�لمتحدة  �لوليات  في  �لكونغر�س  ومكتبة  بغد�د،  في  �سابور 
�لأميركية، ومكتبة بيت �لحكمة �لبغد�دية، ومكتبة د�ر �لعلم 

في �لقاهرة، ومكتبة قرطبة؟
ما يجمع بين كل ما �سلف: �إحر�ق �لكتب!

ابن حزم وجوي�ص
�لقا�سم  �أن  ي���رى  �أن  �ل��ح��ّر  ع��ل��ى  �ل��دن��ي��ا  ن��ك��د  م��ن  ب��ال��ط��ب��ع، 
�ل��م�����س��ت��رك ب��ي��ن �ب���ن ح���زم وج��وي�����س و�ل��ه��م��د�ن��ي ه��و �إح���ر�ق 

�لكتب، �أو �إتالفها، ولي�س �أي �سيء جميل �آخر. 
ففي �لقرن �لر�بع �لهجري، �لعا�سر �لميالدي، قام مجموعة 
من �لمتطرفين و�لمتع�سبين: فقهاء وق�ساة ووجهاء ورجال 
�لدين، باإحر�ق كتب »�أديب �لفقهاء« �بن حزم �لأندل�سي �أمام 

عيَنيه.
ع�سرة  بعد  �أنف�سهم،  �لمتطرفون  �لأ�سخا�س  ق��ام  وبالمثل 
قرون، بالجريمة نف�سها مع فارق �أن دو�فعهم كانت �جتماعية 
دبلن  مدينة  بو  متع�سّ ق��ام   1912 �لعام  ففي  دينية.  ولي�ست 
باإحر�ق رو�ية »�أهالي دبلن« لجمي�س جوي�س ك�سلوك عدو�ني 
»طوق  موؤلف  تجاه  �إ�سبيلية  مدينة  بي  متع�سّ ل�سلوك  ت��و�أم 
ُطبعت  قد  وق��ت��ذ�ك  كانت  جوي�س  رو�ي��ة  �أن  غير  �لحمامة«. 
�بن حزم،  �أما كتب  �أخ��رى ن�سخ كثيرة.  بلد�ن  وكان منها في 

وكانت بالع�سر�ت، فاإن معظمها ُفقد �إلى �لأبد.
�لحقيقي  �لد�فع  هما  �إذ�ً،  و�ل�سيا�سي،  �ل�سرعي  �ل�سببان  كان 
�ب���ن ح���زم. وك���ان �ل�سبب �لج��ت��م��اع��ي، ولي�س  لإح����ر�ق ك��ت��ب 

�لديني، هو �لد�فع �لحقيقي لإحر�ق رو�ية »�أهالي دبلن« من 
عدد�ً  ذ�ت��ه  �لجتماعي  �ل�سبب  دفع  وقد  �لمدينة.  �أبناء  قبل 
كتاب  ف�سول  من  �لكثير  �إع���د�م  �إل��ى  �ليمن  في  �لقبائل  من 

»�لإكليل« للهمد�ني.
�إ�سبيلية، �سنعاء، ثالث مدن في ثالث قار�ت، �سّكانها  دبلن، 
غير  دي��ان��ة،  م��ن  �أك��ث��ر  ويعتنقون  مختلفة،  بلغات  يتحّدثون 
عن  ويعّبرون  نف�سها،  بالطريقة  يفّكرون  �أنهم  �أثبتو�  �إنهم 

�ختالفهم مع �لآخرين، �أي�ساً، بالطريقة نف�سها.
ثاً وخطيباً. وقد ُعرف في �أرجاء  كان �بن حزم �ساعر�ً ومحدِّ
�ل��ع��ال��م �لإ���س��الم��ي ب�ساحب �ل��م��ذه��ب �ل��ظ��اه��ري. ك��ان �أب��وه 
��ن ه��و ذ�ت��ه وزي���ر�ً �أك��ث��ر م��ن م���ّرة. وق��د ُع��رف  وزي����ر�ً، كما ُع��يِّ
�أ�سخم  من  كانت  مكتبته  �أن  حتى  للكتب.  �ل�سديد  حّبه  عنه 
فقيه  �أول  فهو  ذل��ك  ع��د�  �لأن��دل�����س.  ف��ي  �لخا�سة  �لمكتبات 
���س��در، في  و�ل��ول��ه، بعمق و�سعة  �ل��ح��ب  ع��ن  �إ���س��الم��ي يكتب 
ر�سالته �ل�سهيرة »طوق �لحمامة«. غير �أن خ�سوماته �لمعلنة 
بال�سرورة(  )�ل�سيا�سية  �لمعلنة  وغير  و�لفقهية(  )�لفكرية 
�أّلبْت عليه �لغرماء من كل فرقة ومّلة، حتى �أنها كادت تودي 

بحياته ولي�س مكتبته فح�سب. 
فاللغة  قبله.  �لعلماء  م��ن  �أح���د  يقله  ل��م  بما  ق��ال  ف��ال��رج��ل 
�أف�سل لغة في �عتقاد  �أُنزل بها �لقر�آن، لي�ست  �لعربية، �لتي 
وبها  بالعبر�نية  تكليماً  مو�سى  كّلم  �هلل  �أن  بدليل  ح��زم.  �بن 

�أوحى �إلى �لم�سيح بن مريم وغيره من �لأنبياء.
»غير  �آر�ء  1063م(   - 456ه�  ���س��ن��ة  )�ل��م��ت��وف��ى  ح���زم  ولب����ن 
�لُقر�سّيين،  مجمل  ع��د�ء  في  ت�سبَّبْت  �ل�سحابة  في  ماألوفة« 
هيباً  �سُ �أن  له. فهو يرى مثاًل  وعبا�سيين،  و�أمويين  علويين 
�ل��م��و�ل��ي ولي�سا من  م��ن  �لأرّت، وه��م��ا  ب��ن  �ل��روم��ي وخ��ّب��اب 
�لعرب، خيٌر من عثمان وعلّي. وعنده �أن »�سّيدنا بالل«، كما 
كان �لنبي ي�سّميه، خيٌر من �أبي بكر. وقد ��سُتهر �بن حزم باأنه 
ر�أياً من  �لقّلة �لذين ل يقولون  و�حد من علماء �لم�سلمين 
دون دليل، ول ي�ُسوقون حجًة من دون برهان. فر�ح غرماوؤه 
يثيرون عليه �لعامة و�لخا�سة ويحّر�سون �لحاكم عليه، فلما 
كثر �للغط ب�ساأنه �أمر �لمعتمد بن عباد حاكم �إ�سبيلية بحرق 
ون من �لدخان؟  كتبه علناً. و�أُلقيت �لكتب في �لنار: هل تكحُّ

غاليلو والغزالي
لغاليليو غاليلي )�أبو �لفيزياء �لحديثة كما �سّماه �أين�ستاين( 
 »Dialogo« ثالثة كتب غاية في �لأهمية. �أولها كتاب �لحو�ر
ب��دور�ن  �لقائلة  نيكو�س  كوبر  نظرية  ب�سّحة  فيه  �أق��ّر  �ل��ذي 

�لأر�س حول �ل�سم�س. و�أقّر فيه، ب�سكل مو�ٍز، ب�سّحة نظرية 
�لإن�سان،  و�أن  �لكون  مركز  هي  �لأر����س  �إن  �لقائلة  �لكني�سة 
�لكني�سة  نظرية  ب��اأن  �لتام  يقينه  )رغ��م  �لخلق  مركز  تالياً، 
من  ب�سيء  �لكني�سة  �إر�ساء  �إذ�ً،  غاليليو،  �أر�د  خاطئة(.  هذه 
�أجل �ل�سماح له بن�سر �لأفكار �لتنويرية و�لتاأكيد على �سحة 
نظرية كوبر نيكو�س. غير �أن �لكني�سة �عتبرت �لكتاب هرطقًة، 
و�أجبرته على �لرجوع عن نظرية كروية �لأر�س ودور�نها، بل 

وحكمْت عليه بالإقامة �سبه �لجبرية!
�لعك�س؛  على  بل  منهار�ً.  �لأر���س  على  يقع  لم  غاليليو  لكن 
كتب �أثناء فترة �إقامته �لجبرية �سّر�ً كتابه �لثاني »�أحاديث« 
�ل��م��د و�ل���ج���زر«(. ثم  »Discorsi« )»�أح���ادي���ث ح��ول ح��رك��َت��ي 
كتب م��ن ب��ع��ده كتابه �ل��ث��ال��ث �لأك��ث��ر ���س��ّري��ًة ك��ت��اب »�ل��ب��ي��ان« 
�أو تخطيط �لحقيقة«(، وفيه يقول،  »Diagramma« )»بيان 
من دون مو�ربًة �أو توريًة، كل ما لم يقله من قبل، معبِّر�ً عن 
باأي  �لممكن،  من  يكن  لم  �لتي  �لدفينة  �لحقيقية  قناعاته 

حال، ن�سرها في روما. 
هذ� �لحظر دفع �أ�سدقاء »�لمعّلم« غاليليو �إلى تهريب كتاب 
�أر�سلْت  �لكني�سة  �أن  غير  هناك.  ون�سره  هولند�  �إلى  »�لبيان« 
و��سعة و�سادرت ما  و�إح��ر�ق  �إت��الف  �إث��ره وقامت بحملة  في 

تبّقى من ن�سخ. 
هذ�  بكتابة  ت��الم��ي��ذه  �أو���س��ى  ق��د  يعلم،  كمن  غاليليو،  ك��ان 
�ل��رّق كما  �لبردي ولي�س على ورق  على ورق  �لكتاب تحديد�ً 
رجال  دْه��م  يوم  من  عليهم  وخ�سيًة  لهم  حمايًة  �لعادة  جرت 
في مقدوره  كان  �أحدهم  على  �لقب�س  تم  �إذ�  �لكني�سة. حتى 
�أي  �ل�سبب،  �لفور. ولهذ�  �لماء فيتلف على  �لكتاب في  �إلقاء 
لأنه ُكتب على ورق �لبردي ولي�س على ورق �لرق، كان من غير 
�لممكن لهذ� �لكتاب �أن ي�سمد �أكثر من قرن. غير �إن ن�سخًة 
و�حدة �سمدت �إلى ما بعد �لقرن �لثامن ع�سر هي و�حدة من 

�لن�سخ �لتي قامت �لكني�سة بم�سادرتها من هولند�! 
ومن �لعجيب بحق �أن يتعّر�س كتاب »�إحياء علوم �لدين« لأبي 
وممن؟  غاليليو.  كتب  له  تعّر�ست  ما  لمثل  �لغز�لي  حامد 
�لغز�لي  كتب  فقد حوربت  معاً!  و�ل�سيا�سة  �لدين  رجال  من 
�لذين كانو�  �لمر�بطين  �أم��ر�ء  �لعربي من قبل  �لمغرب  في 
باإحر�قها،  �أم���رو�  �أنهم  حتى  �لم�سلمين«!  ب���»�أم��ر�ء  بون  ُيلقَّ
�لمال  و��ستئ�سال  �لدم  �سفك  �ل�سديد من  بالوعيد  وتقّدمو� 

�إلى من وجد عنده �سيٌء منها.
كان �لغز�لي يخو�س حروباً كتابية �سّد �ل�سوفية و�لمعتزلة 
و�لمالحدة من وجهة نظره، مثل �بن �لر�وندي وغيره. و�إذ� 
به ُي�سقى، حّياً �أو بعد موته، من �لكاأ�س نف�سها �لتي �سقى منها 

محمد العب�شي

عًا ب�صريًا كبيرًا و�صواًل اإلى حدود بال اأ�صيجة  تم�صي، �صجرًة وال تجمُّ
اأو اأ�صوار. حدود مر�صومة على خرائط مديريات الم�صاحة والجمارك 
ترابية،  قناطر  ت��رى  المتحدة.  االأم��م  اأدراج  في  باإحكام،  وُم��وَدع��ة، 
ال�صحراء.  قلب  في  ال�صراب  حولها  يتكوكب  عمالقة  َك��َم��اأ  كحّبات 
رجال قالئل في ُحلٍل كحلية اأنيقة تلمع على �صدورهم ن�صوٌر نحا�صية 
يدخلون، اأو يخرجون، من تحت قو�ص كبيرة. تلك هي القاعدة الجوّية 
ومهاجع طائراتها الحربية. ترى ب�صع مفارز للجي�ص اأو قّوات البادية 
ترابُط عند نقٍط محّددة، فالمنطقة، بحكم تقاطعها مع حدود ثالثة، 

م�صرٌح طلق للمهّربين.

اأو  ل���»اأف��خ��اذ«  لن ت�صادف م�صارب مبعثرة   اأن��ك  يعني  ه��ذا ال  لكن 
�صحراوي  �صريط  في  قبل،  من  تتحّرك،  كانت  قبائل  من  »ب��ط��ون« 
يبداأ ب�تدُمر وينتهي في ه�صبة نجد، مرورًا بهذه المنطقة من البادية 
المدنية  ال�صجالت  تحّول  بعد  ذلك  تفعل  تعد  لم  اأنها  غير  ال�صمالية، 
اإلى قيد. وتد في مكان بعينه لم يعرفوه  العائلة  والجوازات ودفاتر 
من قبل ي�صّمى »المواطنة«. �صار ل�»الهجيني« مجاله الوطني. الرحلة 
ين مخفوَرين بالجنود. يمكنك اأن ترى، فجاأة،  ممكنة، فقط، بين حدَّ
ة من اأ�صجار الَحور وال�صرو  في هذا المدى القاحل المفتوح اأَجمة ملتفَّ
، في وق�ٍع ميكانيكيٍّ رتيب،  والكينا تحيط من�صاأة تهدُر، موتورًا ي�دقُّ
تدعى  الجوفية  المياه  ال�صتخراج  محّطة  اإنها  ال�صحراء.  في �صمت 
اأمامه  َعْتري«. ثمة حار�ص على باب المحّطة. تحت ظّل �صجرة.  »الزَّ
ة اإ�صمنتية. ما�صورة �صخمة تر�صح ماًء. الحار�ص ي�صرب �صايًا  من�صّ
ن.  تم�صي اأكثر. تتعّرق. ترى، من مبعدة، اأر�صًا مغطاة، على مّد  ويدخِّ
النظر، بَحْي�صٍ اأ�صود، يبدو كمرايا حجرية تتالمع في ال�صهد. خالء 
بال عالمات كهذا، ال ُيم�صى اإليه باالأقدام تحت عين ال�صم�ص المحدقة، 
اأو في هبوب ريح �صرقية تق�صُّ الم�صمار. ق�صارى ما يمكنك الو�صول 
اإليه، مطالع »ِخْربة« كحلية. ال بّد اأن تتلّفت في كل اتجاه، لعّل �صّيارًة  

دف تقّلك في طريقها. قادمة من محا�صن ال�صُّ

تقطع األف متر من اأر�ص مرّبعة، جنوب بيتكم، تناثرْت عليها ب�صعة 
على  الغباُر  تكاَلَب  التي  االأرثودك�صية  الكني�صة  اأم��ام  فتكون  بيوت 
نوافذها  وزج���اج  االأ���ص��ود  الحديدي  و�صليبها  البي�صاء  حجارتها 
اإاّل يوم االأح��د، فترى  المع�ّصق. الكني�صة ال تقرع اأجرا�صها الخافتة 
اآخ��ر.  نبيًا  لهم  اأن  فتتذّكر  فالحية،  بثياب  اإليها،  يدلفون  جيرانكم 
التيه  اإل��ى  �صبقك  م��رب��وع  فتى  خ��ط��وة   اأث��ر  ت��رى  الكني�صة.  تتجاوز 
اأغنية  ي��دن��دُن  ح��ّل،  اأينما  غام�ٌص  ط��ائ��ٌر  �صيتبعه  »مي�صيل«،  يدعى 
ًة  ل�صميرة توفيق. ينفتح ال�صوق، اأمامك، على �صكل حوانيت م�صطفَّ
ومتقابلة في اأربعة �صوارع طويلة تخترق »المدينة« من بدايتها عند 
»مخفر ال�صرطة« اإلى نهايتها بالقرب من محّطة �صّكة حديد الحجاز 
حيث القطار االأ�صبوعي طنبٌر نزٌق ال يترّدد في رمي اأي حمٍل زائد 
رها  على الطريق. قلب ال�صوق هو »الِح�صبة« التي تتغّير اأ�صكال ُخ�صَ
ن��داءات باعتها  اأن تتغّير  وَبقولها وفواكهها بتغّير المو�صم من دون 

»المكتبة  فتجد  قلياًل،  اأكثر  اأو  خطوة،  مئة  جنوبًا  تم�صي  المرحة. 
العامة« تظّللها اأ�صجار كينا با�صقة. لي�ص هناك رّواد كثر في المكتبة 
في اأيِّ وقت من االأوق��ات. ثمة �صاٌب مولٌع بالكتب والكتابة، لكنه لم 
ي�صبح كاتبًا، يجل�ص اإلى مكتب خ�صبّي عتيق واأمامه كتاب في الجدل 
ج من ق�صم الفل�صفة  الهيغلي وكا�صة �صاي ال تفرغ. اإنه اأمينها الذي تخرَّ
في جامعة دم�صق ويرغب في تكوين جمعية �صغيرة من محّبي الكتب 
فورَتين  بين  منه  ميوؤو�صًا  المكتبة موعدًا  ال�صبان على جعل  تح�ّص 

لهرموناتهم الذكورية. 

حتى �صالة الظهر تن�صط الحركة في ال�صوارع القليلة المتربة. اأغلب 
المت�صّوقين قادمون من البادية. تعرفهم من وجوههم حاّدة التقاطيع، 
و�صّياراتهم  ال�صود  ُعُقلهم  الحمر،  �صماغاتهم  البي�ص،  د�صادي�صهم 
يمّرون بك تفوح من  ناعم. عندما  اأ�صفر  بغبار  المجللة  اآب«  »البيك 
ثيابهم رائحة اأنعام وتبغ. اإنهم »دينامو« ال�صوق. من دونهم ال بيع وال 
�صراء تقريبًا. قليل منهم يذهب اإلى الجامع عندما يرفع موؤّذن الجامع 
الوحيد اآذان �صالة الظهر. غير معتادين على اأداء ال�صعائر. فلي�ص في 
لين بموؤونة اأ�صبوع اأو  باديتهم، التي �صيعودون اإليها عما قليل، محمَّ
اأكثر، جامع اأو موؤّذن. �صُيفاجاأ من يظن اأن البدو يوارون »حريمهم« 
في م�صاربهم وياأتون اإلى »المدينة« وحَدهم، ب�صاباٍت يرتدين ثيابًا 
مطّرزة باألون زاهية وعلى روؤو�صهن مناديل ملّونة يهبطن من �صّيارات 
الدفع الرباعي ن�صف النقل المتداعية ويمالأن ال�صوق حركة ونظرات 

د فيها، لهن رائحة �صابون معّطر اأو عطور رخي�صة.  جريئة ال تردُّ

القادمون من �صرقي الطريق الدولية ب�صّيارات الدفع الرباعي المكّللة 
ي�صتري  معظمهم  دائ��م��ون.  زبائن  فهم  حوانيتهم.  يعرفون  بالغبار 
دفاتر  في  ديوَنهم  ي�صّجلون  يبيعونهم  الذين  التّجار  َدْي�نًا.  اأغرا�صه 
واأحيانًا  َمْي�َصرة.  حيَن  اأو  ال�صهر.  اآخ��ر  الدفُع  رة.  م�صطَّ م�صتطيلة 
مقاي�صة. �صلع الحوانيت التي يحتّل بع�صها اأر�صفة مهّددة، دائمًا، 
تقريبًا،  �صة،  مخ�صَّ بال�صماء،  االأر����ص  ت�صل  لولبية  غبار  باأعمدة 
تّجار  مع  و�صجائر  و�صكاوى  اأحاديث  مقرف�صين،  يتبادلون،  لهم. 
يعرفونهم باال�صم. يعرفون اأ�صماء اأبنائهم وبناتهم، ورّبما عدد البهائم 
الطريق  �صرقي  للقادمين من  يزّينون  ماكرون  تّجار  يقتنونها.  التي 
ونهم على ال�صراء اأكثر، فتتراكم الديون  الدولية ب�صائع جديدة. يح�صّ
يمكن  التي  ديونه  ا�صم  كل  اأم��ام  الم�صّطرة.  الم�صتطيلة  الدفاتر  في 

ت�صديدها، اأي�صًا، بالثغاء.

البدوية  الحياة  اأدوات  مع  الحوانيت  في  الغذائية  ال��م��واد  تتجاور 
ُب�ُصط،  الكاوت�صوك،  ِق��َرُب  الليفّية،  الحبال  عر،  ال�صَّ بيوت  ومعّداتها: 
د�صدا�صات للرجال واأغطية راأ�ص ن�صائية ملّونة، حّطات بي�ص، ُعُقل، 
�صماغات، اأ�صرجة، لجامات، خروج للخيول والحمير، تنكات حالوة، 
اأ�صولة تمر مفتوحة، �صّكر، ُقطين، �صاي، تبغ بنوَعيه الناعم والهي�صي 
زيوت  خ�صن،  ملح  راح��ة،  علب  مرّبعة،  �صابون  األ���واح  )الخ�صن(، 

نباتية، جميد. الحركة التي مالأت ال�صوق تهمد ظهرًا. يعود القادمون 
من �صرقي الطريق الدولية اإلى مرابعهم. تكاد تخلو ال�صوارع االأربعة. 
في الع�صاري تعود المدينة - البلدة اإلى �صّكانها. قلما يقترب اأحد من 
تلك ال�صلع ال�صحراوية. عليها اأن تنتظر �صباح اليوم التالي لتجد يدًا 

تقلِّبها، اأنفًا ي�صّمها، عينًا تفح�صها بت�صّكٍك مطبوع.

بمياٍه  المر�صو�صة  وبناتها،  العمومة  اأبناء  واالأّمهات،  االآباء  م�صاءات 
�صٌة لتداول اأحوال النهار، النميمة المنع�صة،  متق�ّصفة اأمام البيوت مكرَّ
الذكريات الم�صحوبة بتنّهدات طويلة، الحكايات التي يلعب الخيال، 
م��ج��ازات  ُتغريهم  ال  �صّنًا  االأ���ص��غ��ر  جنباتها.  ف��ي  طلقًا  ال��ك��ذب،  اأو 
الطاعنين وال ح�صراتهم الذهبية. لهم هدف اآخر. الكلُّ يعرف اأنه وقت 
يرى فيه ال�صّبان، من م�صافة متوا�صع عليها، �صابات يم�صين، ثالثًا 
تلمع  ال��وراء حيث  اإلى  ك��اذب،  تَن، بخفٍر  يتلفَّ اأربعًا، مت�صابكاٍت،  اأو 
عيون الذكورة المهتاجة. ثمة �صالة �صينما تلفظ اأنفا�صها على اإيقاع 
اأباظة وفاتن  اأفالم الكاوبوي وفريد �صوقي وتوفيق الدقن ور�صدي 
حمامة و�صادية وزبيدة ثروت واأحمد رمزي. لي�ص هناك مقهى يمكن 
اأن يجل�ص فيه �صّبان ب��داأوا يقراأون كتبًا ت�صف التحّوالت العا�صفة 
في مدن ال�صناعة والتجارة و�صراعات العّمال مع راأ�ص المال. لكنَّ 
منزَلين اأو ثالثة لمخ�صرمين، على هذا ال�صعيد، كافية ليقع قّراء تلك 

الكتب على اأ�صباههم في اأحالم اليقظة.

اأن��ت ال��ذي غبَت  من ظّلوا هنا لم ينتبهوا. �صاروا ج��زءًا مما ح��دث. 
طوياًل وُعدَت تقلِّب دفاتر قديمة رحت ت�صترجع، عن ظهر قلب، عالمات 
دت ولم ُتخلِّف ِعبرة اأو اأمثولة. اختفت الطريق الدولية التي جعلت  تبدَّ
ال�صمال  من  البالد  لعابري  اإجباريًة  ومحطًة  للطرق  مفرقًا  المكان 
ل منها رّكاب  وال�صرق، اختفت ال�صاحنات والحافالت التي كان يترجَّ
متعبون في اال�صتراحات الرّثة لياأكلوا وي�صربوا، اأو ليخّف اإليهم، في 
حافالتهم، �صبياٌن ب�صندوي�صات وم�صروبات غازية محّلية ال�صنع لم 
يجهدوا لطرد الذباب عنها. واختفت، مع اأولئك: اللهجات العراقية، 
ال�صورية، اللبنانية، ال�صائقون االأتراك ب�صواربهم ال�صخمة، ال�صّيارات 
التي تحمل لوحاٍت اأجنبيًة كان ال�صبيان يحارون في معرفة اأ�صولها، 
الق�ص�ص التي يرويها العابرون عن مدن بعيدة وباردة يمكن الأيِّ وجٍه 

حته ال�صم�ص اأن ي�صطاد حورية بي�صاء بغمزة، اأو لكزة كوع.  لوَّ

البيوُت، هنا، كالعائلة تكبر وت�شغر. ثمة من تاأخذه الوظيفة 
اإلى بيٍت اآخر

وثمة من يو�ّشع رقعة المقبرة، لكن، اأي�شًا، ثمة من يولد تحت 
رقم ُمرّكب.

الحوانيت المتقابلة لما تزل مفتوحة على بع�شها، غير اأنها 
لم تعد هي

َل، خل�شًة، فمًا رطبًا  نف�َشها يوم كنَت تغّني »�شكل تاني« بفٍم َقبَّ
في الظالم.
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�لعجيبة  �لمفارقة  هذه  �إلى  فانظر  �آخرين. 
في  �لتقيا،  عليه  و�لمجني  �لجاني  �أن  كيف 
ن��ه��اي��ة �ل��م��ط��اف، ف��ي زن���ز�ن���ة و�ح�����دة: »كما 

تدين ُتد�ن«. 
�إحر�ق �لكتب، �إذ�ً، ولي�س دور�ن �لأر�س حول 
�ل�سم�س، هو �ل�سيء �لذي جمع بين غاليليو 
�لفكر  هو  غاليليو  فكر  وبالطبع  و�لغز�لي. 
منذ  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى  �لم�سيطر 
»فكر«  �أن  مثلما  �ليوم،  �لنه�سة وحتى  ع�سر 
�لأّمَتين  �لم�سيطر على  »�لفكر«  �لغز�لي هو 
بين  و�سّتان  �ليوم.  �إلى  و�لإ�سالمية  �لعربية 
من يقود �ل�سّيارة وهو ينظر �إلى �لأمام، ومن 

يقودها )بالريو�س( وهو ينظر �إلى �لور�ء. 
ق���ال ي��ح��ي��ى ب��ن م��ع��ي��ن، وه���و م��ن ك��ب��ار رو�ة 
ُيدفن:  �أن  ينبغي  كتاٌب  »بالعر�ق  �لأحاديث: 
�أبي �سالح. وبال�سام كتاٌب  تف�سير �لكلبي عن 
بن  لخالد  �ل��دي��ات  ك��ت��اب  ُي��دف��ن:  �أن  ينبغي 
�أن يكذب على  �أبي مالك، لم ير�َس  يزيد بن 

�أبيه حتى كذب على �ل�سحابة«. 
ه���ذه �ل���رو�ي���ة ه��ي و�ح����دة م��ن ب��ي��ن ع�سر�ت 
�ل���رو�ي���ات �ل��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا �ل��ت��ر�ث �ل��ع��رب��ي. 
و�أح�����س��ب �أن��ه��ا وث��ي��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة د�م��غ��ة على 
�إتالف  يتم  بموجبها  �لتي  �ل�سرعية  �لفتوى 

�لكتب: حرقاً �أو تمزيقاً �أو �إلقاًء في �لماء.
ب��ن معين، رفيق  م يحيى  ُت��ق��دِّ �ل��رو�ي��ة  ه��ذه 
�لإم����ام �أح��م��د �ب���ن حنبل ف��ي ج��م��ع �أح��ادي��ث 
علم  ف��ي  متبّحر  ك���ر�ٍو  ل  ع��ام��اً،  ل�40  �لنبي 
�لأح����ادي����ث ف��ح�����س��ب. و�إن����م����ا ك����دّف����ان لكتب 

�لمخالفين.

اأ�شباب �شيا�شية اأحيانًا
في  �لحزيمي  نا�سر  �ل�سعودي  �لباحث  ي��ورد 
كتابه �لقّيم »حرق �لكتب في �لتر�ث �لعربي« 
هجرية،   82 �سنة  �لمدينة  في  حدثت  و�قعة 
حيث �أحرقت �ل�سلطات �لأموية كتاباً يحوي 
ف�����س��ائ��ل �لأن�����س��ار و�أه����ل �ل��م��دي��ن��ة. ذل���ك �أن 
�لملك بن مرو�ن  �لأموية عبد  �لدولة  ر�أ���س 
خ�سي �أن يقع بيد �أهل �ل�سام فيعرفون لأهل 
�لمدينة ف�سلهم، وهو خالف ما عّممته عنهم 

�لآلة �لإعالمية لبني �أمّية في �ل�سام. 
�ل�����س��ري��ع��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى  ت��اأث��ي��ر  ك����ان  و�إذ� 
�لهائل  �لموروث  في  جلياً  يظهر  �لإ�سالمية 

ولي  ب�»طاعة  �لمنادية  �ل�سلفية  للجماعات 
�لأم�����ر )�ل���ح���اك���م( ول���و ج��ل��د ظ��ه��رك ون��ه��ب 
م���ال���ك و����س���ب���ى ع���ر����س���ك«! ف������اإن �ل��م�����س��ادر 
كان  ي��وم  �أوروب��ي��ة  �سلفيًة  لنا  تنقل  �لغربية 
�لممّر�سات  بتعذيب  يقومون  �لكني�سة  رجال 
بالتخفيف  يُقْمن  »�أنهن  و�ل�سبب  و�لقابالت، 
من �آلم �لولدة عند �لن�ساء وهي �آلم �سماوية 
�لتي  لحّو�ء  عقاباً  �لإلهية  �لحكمة  �قت�ستها 
�لب�سري  �لن�سل  و�أخرجت  �ل�سجرة  من  �أكلت 

من �لجنة«!!

اأعدموا كتبهم باأيديهم!
قائمة  �لحزيمي  و���س��ع  �ل��م��ذك��ور  كتابه  ف��ي 
�أت���ل���ف���و� كتبهم  �ل���ذي���ن  �ل��م��وؤل��ف��ي��ن  ب��اأ���س��م��اء 
كاتباً  وث��الث��ي��ن  �سبعة  بلغو�  وق��د  ب��اأي��دي��ه��م، 

�ب��ن �سينا،  �ل��ح��اف��ظ،  �ب��ن ف��روخ  م��ن بينهم: 
�أب��و  �ل���م���اوردي، �ل��ح��اف��ي، �سعيد ب��ن ج��ب��ي��ر، 
ع��م��رو �ل��ك��وف��ي، �ل��ت��وح��ي��دي، �أب���و ع��م��رو بن 

�لعالء، �سفيان �لثوري، وغيرهم.
نتيجة  كتبهم  �إت���الف  على  ه���وؤلء  �أق���دم  لقد 
م��خ��اف��ة  �أو  ق��ل��ق��ة،  لأرو�ح  ن��ف�����س��ي��ة  ���س��غ��وط 
بط�س �لحاكم، �أو نتيجة تحّولهم �إلى �لعبادة 
و�لأخ��ي��ر،  �ل��ح��ي��اة.  ع��ن  و�نقطاعهم  و�ل��زه��د 

تقريباً، كان �ل�سبب رقم و�حد.
مياه  في  باإلقائها  كتبهم  �أتلفو�  �لذين  فمن 
�ل��ح��و�ري ود�ود  �أب��ي  �أحمد بن  �ل��ف��ر�ت:  نهر 
كتبه  �لأول  ح��م��ل  ف��ق��د  �ل��ط��ائ��ي.  ن�سير  ب��ن 
�إلى �سط �لفر�ت، في لحظة �سعف، وتخّل�س 
جل�س  �إنه  �لتاريخية  �لم�سادر  وتقول  منها. 
�أخذ يرميها في �لفر�ت وهو  يبكي �ساعًة ثم 

ربِّ��ي، فلما  �لدليل كنِت لي على  »نعَم  يقول: 
ظفرُت بالمدلول فال�ستغال بالدليل محال«، 
كنايًة عن تحّول حياته من �لكتابة و�لقر�ءة 
يا  وكاأنهما،  �هلل!  �إل��ى  و�لنقطاع  �لزهد  �إل��ى 

للعجب، زيت وماء ل يجتمعان في �إناء!
�أم�����ا �لآخ������ر، ن�����س��ي��ر �ل���ط���ائ���ي، ف��ت��ق��ول عنه 
ك��ّون مكتبة  قد  كان  �إن��ه  �لتاريخية  �لم�سادر 
�إل��ى  حياته  وت��ح��ّول��ت  تعّبد  �أن���ه  »ث��م  �سخمة 
و�أخ��ذ  �إل���ى مكتبته  و�لن���ف���ر�د، فعمد  �ل��ع��زل 

يفّرقها في مياه نهر �لفر�ت«.
�أب���و ح��ّي��ان �ل��ت��وح��ي��دي، ف��ي ر�سالته  وي��ذك��ر 
�ل�����س��ه��ي��رة �إل����ى �ل��ق��ا���س��ي �أب����ي ���س��ه��ل، ط��ائ��ف��ًة 
له في حرق  �أ�سوًة  �لذين عّدهم  �لعلماء  من 
بعدما  كتبه  ب��اإت��الف  ق��ام  ومعظمهم  �لكتب. 
تن�ّسك وتعّبد وزهد في �لحياة. فمنهم عمرو 

بن �لعالء )�لمتوفى �سنة 154ه�(، �أحد قّر�ء 
للقر�آن،  �ل�سبع  �ل��ق��ر�ء�ت  ق���ّر�ء   - �لأم�����س��ار 
�لذي كان له كتٌب مالأت له بيتاً حتى �ل�سقف، 

ثم �إنه تن�سك فاأحرقها.
و�لمعار�س،  �لنا�سك  �لثوري،  �سفيان  ومنهم 
�لذي خ�سي �سطوة �لمهدي �لعبا�سي وبط�سه 
فاختفى عن �لأنظار وظّل مت�سّتر�ً حتى مات 
�سنة 161ه�/777م. وقد ن�سب �إليه �لتوحيدي 
�أح��رق كتبه وه��و يقول في ُحرقة و�أل��م:  �أن��ه 
�أكتب  �أن  قبل  هنا  ها  من  ُقطعت  ي��دي  »ليت 

حرفاً«.
ر لي �للتقاء بالتوحيدي، ف�سوف �أقوم  �إذ� ُقدِّ
�لأميركي  �لرو�ئي  ب��رو�ن،  د�ن  �إل��ى  بتعريفه 
�ل����ذي ُط��ب��ع م���ن رو�ي���ت���ه »���س��ف��رة د�ف��ن�����س��ي« 
82 م��ل��ي��ون ن�����س��خ��ة، وم���ن رو�ي���ت���ه »م��الئ��ك��ة 

و���س��ي��اط��ي��ن« 15 م��ل��ي��ون ن�����س��خ��ة، �أم���ا رو�ي��ت��ه 
�لأخيرة »�لرمز �لمفقود« فقد ُحجز منها قبل 
�سدورها في بلَدين فقط، �أميركا وبريطانيا، 

7 ماليين ون�سف �لمليون ن�سخة!
قد �أهم�س في �أُذن �لتوحيدي بما قالته مديرة 
 »Galignain« مكتبة  ف��ي  �لإنكليزي  �لق�سم 
��ع��ن��ا �ت��ف��اق��ي��ة ح��ظ��ر مع  ب��ب��اري�����س: »ل��ق��د وقَّ
�لنا�سر �لأميركي وت�سّلمنا �لن�سخ �لمطبوعة 
حديدية  �ن��ات  خ��زَّ في  �لجديدة  �ل��رو�ي��ة  من 
م��غ��ل��ق��ة«! م��خ��اف��ة �أن ي��ق��وم �ل��ع��م��ال ب��ق��ر�ءة 
�سدورها  قبل  محتوياتها  وت�سريب  �لرو�ية 

في �أكثر من قارة في يوم و�حد!
�أم  ذل��ك  �سماع  على  �سيقوى  ك��ان  �إن  �أدري  ل 
ل؟ وكيف �إن �أنا حّدثته عن مبيعات �ل�ساحر 
�ل���»م��ل��ي��ون  وح��م��ل��ة  ب��ورت��ر«  »ه����اري  �ل�سغير 
توقيع« �لتي قام بها قّر�ء �لرو�ية منا�سدين 
ه��اري  �لبطل  تقتل  �أل  �ل��رو�ي��ة  كاتبة  فيها 

بورتر �أثناء كتابة �لجزء �ل�ساد�س؟
لكن �لتوحيدي رّبما لن يندم على قر�ر �إحر�ق 
كتبه بيَديه �إذ� علم باأن �أهم كاتب في �لوطن 
�لعربي، ونحن في �لقرن �لو�حد و�لع�سرين، 
ل يطبع من �سفوة كتبه �أكثر من ع�سرة �آلف 
ولي�س  و�ل��وّر�ق��ي��ن،  �لن�ّساخين  وك��اأن  ن�سخة. 
�لطباعة  بعملية  يقومون  من  هم  �لمطابع، 

منذ �أيام �لتوحيدي �إلى �ليوم! 
ك��م ُي��ط��ب��ع لأدون��ي�����س �أو م��ح��م��ود دروي�����س �أو 
ُفتاُت مو�ئد  �أرقام هزيلة.  �إنها  �أن�سي �لحاج؟ 
بما ُيطبع لكّتاب مغمورين في �لغرب  قيا�ساً 
من  ع��رب��ي��ة  �ت�����س��الت  ���س��رك��ة  تطبعه  م��ا  �أو 

تقاويم و�أجند�ت. 

مكتبات احترقت
�أُحرقت مكتبة �لإ�سكندرية، كما يذكر طائفة 
روماني،  �إمبرطور  يد  على  �لموؤّرخين،  من 
ف��ي ح��ي��ن ي��ذه��ب �آخ����رون �إل���ى �أن��ه��ا �أُح��رق��ت 
على يد �لجيو�س �لإ�سالمية �لفاتحة بقيادة 

عمرو بن �لعا�س.
�أُن�سئت في �لقرن  �أما مكتبة بني عمار، �لتي 
�لعا�سر �لميالدي، فقد �أُحرقت عند �حتالل 
طر�بل�س �أثناء �لحملة �ل�سليبية على �سوريا، 
وك��ان  جيل،  �سنت  ب��رت��ر�م  �لكونت  �أم��ر  حيث 
تحتوي  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لمكتبة  ب��اإح��ر�ق  ق�����ّس��اً، 

■ اأو�صى اأبو كريب الهمداني )المتوفى �صنة 243ه� - 857م( قبل وفاته باأن تدفن كتبه معه، فُدفنت. وفي 
القرن الثاني للهجرة قام اأبو مخلد عطاء بن م�صلم الكوفي بدفن كتبه قبل وفاته. وهذان الموؤّلفان و�صواهما 

يمّثالن ظاهرة �صاعت في التراث العربي.
الحكم  كتاب ف�صول  مّزقنا  »وفيها  الب�صر«:  اأخبار  المخت�صر من  »تتّمة  كتاب  في  ال��وردي  ابن  يقول   ■
بالمدر�صة الع�صرونية بحلب، عقب الدر�ص، وغ�صلناه، وهو من ت�صانيف ابن عربي تنبيهًا على تحريم 

قنيته ومطالعته«.
■ يقول ابن االأثير في كتاب »الكامل في التاريخ«: »فاأُحرق ما كان من علوم الفال�صفة فكان منها كتاب 

ال�صفاء البن �صينا وكتاب اإخوان ال�صفا وما ي�صاكلهما«.
■ حكم اأحد الق�صاة في م�صر باإحراق كتاب »الن�صرة لمذهب اإمام دار الهجرة« الأنه �صافعي.

■ قام العثمانيون اأثناء احتاللهم م�صر وانتزاعها من يد المماليك في القرن ال�صاد�ص ع�صر ميالدي ب�صلب 
وتدمير وحرق الكثير من المكتبات. وقد وّثق الموؤّرخ ابن اأيا�ص )المتوّفى �صنة 1523م( الكثير من هذه 
االأحداث، وذكر بع�صًا منها اإبان حوادث العام 1517 وذلك قبل هزيمة طومان باي، حيث كان القتال بين 
مماليكه والجنود العثمانين. وقد ُنهبت مكتبة ال�صلطان ح�صن، واأُحرقت مكتبة جامع االأمير �صيخو عن بكرة 

اأبيها وغيرها من المكتبات. وُنقلت االآالف من المخطوطات العربية اإلى اأ�صتانبول.

فيها  وك��ان  كتاب،  ماليين  »ثالثة  على 
�أكثر من مئة وثمانين نا�سخاً يتناوبون 
�لعمل بالمكتبة لياًل ونهار�ً« وفق تقدير 
�لثقافة  »مخت�سر  كتابه  في  �ستري  �سو 

�لإ�سالمية«. 
عام  �ست  �أُ�سِّ �لتي  �سابور،  مكتبة  وُتن�سب 
�سها  موؤ�سِّ �إل��ى  بغد�د،  مدينة  في  381ه� 
�أب����ي ن�����س��ي��ر ���س��اب��ور ب���ن �أرد����س���ي���ر وزي���ر 
�لم�سادر  وتذكر  �لبويهي.  �لدولة  بهاء 
�لتاريخية �أن »عدد �لكتب �لتي �حتوتها 
وك��ان  ك��ت��اب   10400 زه���اء  ب��ل��غ  �لمكتبة 
�لعالء  �أب���و  عليها  �ل��م��ت��ردِّدي��ن  بين  م��ن 
�لمعّري �لذي ذكرها في »�سقط �لزند«: 

»�أخازن د�ر �لعلم كم من تنوفة
�أتت دوننا فيها �لعو�زف و�للغط«.

من�سور  للدكتور  مهّمة  در��سة  وبح�سب 
�لعامة،  �لمكتبات  �إد�رة  مدير  �سرحان، 
خدماتها  تقّدم  �لمكتبة  ��ستمّرت  »فقد 
ل��ل��ج��م��ي��ع ط����و�ل ���س��ب��ع��ي��ن ���س��ن��ة �إل����ى �أن 
�أُح����رق����ت ع���ن���د م���ج���يء �ل���م���ل���ك ط��غ��رل 
بين  محّلتها  وك��ان��ت  450ه�،  ���س��ن��ة  ب��ك 
�ل�سورين كما جاء ذلك في كتاب �لبد�ية 

و�لنهاية لبن كثير«.
�إذ�ً فلدينا ثالث مكتبات كبرى تعّر�ست 
ل����الإح����ر�ق �ل���ج���م���اع���ي. ث���الث���ة ح��ر�ئ��ق 
وث����الث����ة غ����رم����اء: �إم����ب����رط����ور وك���ون���ْت 
وملك. �أحرق �لأول مكتبة �لإ�سكندرية، 
و�أحرق �لثاني مكتبة بني عمار، و�أحرق 

�لثالث مكتبة �سابور.
�ل�����دق�����ة، م��ن  �أع���������رف، ع���ل���ى وج�����ه  ول 
�ل���ذي �أح����رق، ب�����س��ورة م��ت��ع��م��دة، مكتبة 
�ل����ك����ون����غ����ر�����س ب�����ال�����ولي�����ات �ل���م���ت���ح���دة 
�أنها،  �أعرف  1814، لكني  �لأميركية عام 
ي��وم �أُح��رق��ت، ك��ان��ت ت��ح��وي ُث��ل��ث �لكتب 
ع��م��ار،  ب��ن��ي  مكتبة  تحويها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�لكتب  ع��دد  بلغ  �لتي  قرطبة  مكتبة  �أو 
�إ�سافة  �ألف كتاب،  �أربعمئة  �لتي �سّمتها 
�ل�سعر �لتي غطت ثمانمئة  �إلى دو�وين 

�سفحة من فهر�ست �لمكتبة.
�أُنفق في �إن�ساء مكتبة »بيت �لحكمة« في 
 950000 )نحو  دينار  �أل��ف  مئَتي  بغد�د 
موؤ�ّس�سها  فيها  و�أق����ام  �أم��ي��رك��ي(  دولر 
�ل��م��اأم��ون طائفة  و�ب��ن��ه  �لر�سيد  ه���ارون 
من �لمترجمين و�أجرى عليهم �لأرز�ق 
من بيت �لمال. وقد و�سف ول ديور�نت 
في كتابه »ق�سة �لح�سارة« مكتبة »بيت 
ومر�سد  علمي،  »مجمع  باأنها  �لحكمة« 

فلكي ومكتبة عامة«. 
بيت  دور  »�إن  �سرحان  من�سور  د  ويقول 
�لكتب  �قتناء  على  يتوقف  ل��م  �لحكمة 
وحركة �لترجمة و�لمناظر�ت و�لندو�ت، 
و�إن��م��ا ت��ع��ّدى ذل���ك �إل���ى ر���س��د �لأج����ر�م 
�لأر�ساد  تلك  نتائج  وت�سجيل  �ل�سماوية 
�لمغول عند  �أي���دي  ���رت على  ُدمِّ �أن  �إل��ى 
ب��اإل��ق��اء  ق��ام��و�  ح��ي��ث  ب��غ��د�د،  �جتياحهم 
�أن  �إلى  جميع محتوياتها في نهر دجلة 
�لأ�سود من  �للون  �إل��ى  تحول ماء دجلة 
ر �لمغول بالإ�سافة  مد�د �لكتب. كما دمَّ
وثالثين  �ستة  �لحكمة  بيت  مكتبة  �إل��ى 

مكتبة عامة �أخرى في بغد�د«.
ي��ت��ذّك��ر �ل��ع��رب ج���ّي���د�ً �ج��ت��ي��اح �ل��م��غ��ول 
�لدولة  �سقوط  منذ  ويندبون،  لبغد�د. 

�ل��ذي  �ل��م�����س��وؤوم  �ل��ي��وم  ذل��ك  �لعبا�سية، 
�لعربي،  �لتر�ث  �أّمهات  �لتتار  فيه  �ألقى 

�أمام �أعينهم، في نهر دجلة. 
�لمفزع بحق �أن �لعرب لي�س لديهم فكرة 
�ل��ذك��ري��ات  ل��ن��ا،  كما  ل��ه��م،  �لمجو�س  �أن 
�لناطقين  �جتياح  عن  نف�سها  �لمريرة 
�ل��م��ج��و���س  و�أن  ل����ب����الده����م.  ب���ال�������س���اد 
يندبون، كما نندب، ذلك �ليوم �لم�سوؤوم 
�ل���ذي �أل��ق��ى ف��ي��ه �ل��م�����س��ل��م��ون، ك��ال��ت��ت��ار، 
وفي  �لماء  في  �لفار�سي  �لتر�ث  �أّمهات 

�لنار على �ل�سو�ء!
هكذ� نتذّكر هولكو ول نتذّكر �ساحبنا 
�أم�����ر، �سنة  �ل�����ذي  ب���ن ط���اه���ر  ع��ب��د �هلل 
م��ن  ف���ار����س���ي���ة  ك���ت���ب  ب����اإت����الف  213ه�، 
باإلقائها،  �أم��ر  حيث  �لمجو�س،  موؤلفات 
ع��ل��ى �ل��ف��ور، ف��ي �ل��م��اء ع��ن��دم��ا ُعر�ست 
ع���ل���ي���ه. ول�����م ي���ك���ت���ِف ب����ذل����ك. ب����ل »ب��ع��ث 
�إل���ى �لأط�����ر�ف �أْن م��ن وج���د ���س��ي��ئ��اً من 
في  ج��اء  كما  فلُيعدمه«  �لمجو�س  كتب 

�لم�سادر �لتاريخية.
»ف��اإن��ه��م ي��األ��م��ون ك��م��ا ت���األ���م���ون« مثلما 
�لم�سركين  ع��ن  �ل���ق���ر�آن  ن�����س  ف��ي  ج���اء 
�لذين فقدو� ذويهم يوم بدر فيما فقد 

�لم�سلمين ذويهم، بعد ذلك، يوم �أُحد.

حرُق ذوي القربى...
�ل���ب���ك���ري،  ���س��ع��د ع��ب��ي��د �هلل �ل��ت��م��ي��م��ي 
�ل��م��ع��روف ب����»�ب���ن �ل��م��ار���س��ت��ان��ي��ة« على 
م��ن��ب��ر، و���س��ط ج��م��ع غ��ف��ي��ر، ف��ي مو�سع 
ب����ب����غ����د�د ُي�����ع�����رف ب����ال����رح����ب����ة. وخ���ط���ب 
يقول  ومن  �لفال�سفة  فيها  لعن  خطبًة 
ب��ق��ول��ه��م. وذك���ر ع��ب��د �ل�����س��الم )�ساحب 
 . ب�سرٍّ بحرقها(  يقومون  �لتي  �لمكتبة 
فيتكّلم  كتاباً  كتاباً  �لكتب  ُي��خ��رج  وك��ان 
م�سّنفه  وذّم  ذّمه  في  ويبالغ  �أوًل،  عليه 
ثم ُيلقيه من يده لمن يلقيه في �لنار. 
وقد كان من بين �لكتب �لتي �ألقيت في 
حيث  �لهيثم  لب��ن  »�لهيئة«  كتاب  �لنار 
�إلى �لد�ئرة �لتي  �أ�سار �بن �لمار�ستانية 
مّثل بها �بن �لهيثم �لفلك، وهو يقول: 
»وه���ذه ه��ي �ل��د�ه��ي��ة �ل��ده��م��اء و�لنازلة 
�ل�سّماء و�لم�سيبة �لعمياء«، ثم خرقها 

و�ألقى �لكتاب في �لنار!!
عبد  مكتبة  �إن  �سرحان  من�سور  د  يقول 
�لجبلي  دو���س��ت  �ل��ق��ادر  عبد  ب��ن  �ل�سالم 
)�ل���م���دع���و ب�����»�ل����رك����ن«( ه����ي �ل��م��ك��ت��ب��ة 
عربي  حاكم  ب��اأم��ر  ُت��ح��رق  �لتي  �لثانية 
هو �لخليفة �لعبا�سي �لنا�سر لدين �هلل 
�لمتوفى �سنة 622ه� - 1225م، بعد حرق 
حاكم  باأمر  �لأندل�سي  ح��زم  �ب��ن  مكتبة 

�إ�سبيلية.
وجاء على ل�سان �بن خلدون �أن �ل�سلطان 
محمود �لغزنوي لّما فتح �لرّي )عا�سمة 
بقتل  ق��ام  420ه�،  �سنة  �لقديمة(  �إي��ر�ن 
كتب  و�إح��ر�ق  �لمعتزلة  ونفي  �لباطنية 
��ستخرج  �أنه  كما  و�لعتز�ل.  �لفال�سفة 
ك��ت��ب ع��ل��وم �لأو�ئ������ل وع��ل��م �ل���ك���الم من 
وقفها  �ل��ت��ي  ع��ّب��اد  ب��ن  �ل�ساحب  مكتبة 

على مدينة �لري، و�أمر باإحر�قها!
وف���ي �ل��ق��رن �ل�����س��اد���س �ل��ه��ج��ري تعّهد 
�أم���ر�ء دول��ة  �أح��د  �ل��م��وّح��دي،  �لمن�سور 
كتب  م��ن  �سيئاً  ي��ت��رك  �أل  �ل��م��وّح��دي��ن، 

�أب���اد  ب����الده، ث��م  �لمنطق و�ل��ح��ك��م��ة ف��ي 
ك��ث��ي��ر�ً م��ن��ه��ا. وي��ذك��ر �أح��م��د �أم��ي��ن في 
ك��ت��اب��ه »ظ��ه��ر �لإ�����س����الم« ح�����و�دث ح��رق 
ك��ت��ب �ل��ف��ق��ه��اء ف���ي دول����ة �ل��م��وّح��دي��ن: 
ممن  �لموؤّلفين  ��سطهاد  ج��رى  »ف��ق��د 
كتبو� في علم �لمذهب و�لفقه و�أُحرقت 
حكم  �أث��ن��اء  ف��ت��رة  ف��ي  وبخا�سًة  كتبهم، 
بن  محمد  �لموحدية  �ل�ساللة  موؤ�س�س 

تومرت«.
ت��ن��ك��ي��ل �ل���ح���اك���م �لإ�����س����الم����ي ب��ال��ك��ت��ب 
تنكيل  ه���و  �لأول  �ل���وج���ه  وج���ه���ان:  ل���ه 
ل�سيا�ساتهم  �لمخالفين  بالكّتاب  �لحّكام 
كالم  وعلماء  وفقهاء  موؤلفين  عموماً: 
وحديث. �أما �ل�سنف �لثاني فانه تنكيل 
�ل���دول���ة �ل���ج���دي���دة ب��ك��ل م���ا ك����ان ي��م��ّث��ل 
�لدولة �ل�سابقة، كالعّبا�سين لالأمويين، 
و�لأي����وب����ي����ي����ن ل��ل��ف��اط��م��ي��ي��ن، و�ل�����س��ّن��ة 

لل�سيعة... 
�لقاهرة  في  �أ�ّس�سها  �لعلم«  »د�ر  مكتبة 
�ل��خ��ل��ي��ف��ة �ل��ع��زي��ز ب����اهلل �ل��ف��اط��م��ي في 
ق�����س��ره، ث��م بنا �ب��ن��ه �ل��ح��اك��م ب��اأم��ر �هلل 
وت��ذك��ر  395ه�.  �سنة  ب��ه��ا  خ��ا���س��اً  م��ب��ن��ًى 
في  هونكه  يغرد  �لألمانية  �لم�ست�سرقة 
كتابها »�سم�س �لعرب ت�سطع على �لغرب« 
ت�����س��ّم��ان  ك��ان��ت��ا  �ل��خ��ل��ي��ف��ة  �أن م��ك��ت��ب��َت��ي 
وهو  �لمجّلد�ت،  من  ومئَتين  مليوَنين 
م���ا ي���ع���ادل ع�����س��ري��ن ���س��ع��ف��اً م��م��ا ح��وت��ه 

مكتبة �لإ�سكندرية في ع�سرها. 
غير �أن م�سر �سهدت �سنة 1068م مجاعًة 
عاجز�ً  ع��ام��ذ�ك  �لخليفة  جعلت  كبرى 
�إلى  دفعهم  ما  �لجند  مرّتبات  دف��ع  عن 
كتبها.  و�إت����الف  �لمكتبة  على  �ل��ه��ج��وم 
وع���م���د �ل��ع��ب��ي��د �إل�����ى �ل��ك��ت��ب �ل��م��ج��ّل��دة 
و�تخذو�  �أور�قها  فنزعو�  فاخر�ً  تجليد�ً 

من جلودها نعاًل و�أحذية!
وبح�سب �لدكتور �سرحان فاإن �لعديد من 
�لم�سادر �لتاريخية توؤّكد على �أن �سالح 
�لق�ساء  ف��ي  �سبباً  ك��ان  �لأّي��وب��ي  �ل��دي��ن 
بالفاطميين  »نكايًة  �لمكتبة  ه��ذه  على 
ولي�س �زدر�ًء للعلم و�لكتب«. حيث يذكر 
�أن���ه ف��ي عهد ���س��الح �لدين  �ل��م��ق��ري��زي 
�لفاطميين  مكتبات  خز�ئن  على  ُق�سي 
وت�����س��تَّ��ت م��ا ت��ب��ّق��ى م��ن كتبها ب��ي��ع��اً على 
ت���ّج���ار �ل��ك��ت��ب وع���ط���اء ل��ب��ع�����س �ل��ع��ل��م��اء 
�أن فاتح  و�ل��ق�����س��اة. وي��ذك��ر �ل��م��وؤّرخ��ون 
قام  �لأ�سطوري،  �لكردي  �لقائد  �لقد�س 
محتويات  م��ن  �لكثير  و�إه����د�ء  ب��ت��وزي��ع 
بين منه.  �لمكتبة على �أ�سدقائه و�لمقرَّ
كل  يوَمين  �لكتب  لبيع  د  ح��دَّ �أن��ه  حتى 
�أ�سبوع، و��ستمّر ذلك ع�سر �سنو�ت توّلى 
ت��ّج��ار �ل��ك��ت��ب و�ل���دلل���ون م��ه��م��ة �لبيع 
�لقا�سي  نال  �أم��رة قر�قو�س. وقد  تحت 
�لمكتبة،  م��ن  مجّلد  �أل��ف  مئة  �لفا�سل 
كما نال عماد �لدين �لأ�سفهاني ن�سيباً 

من �لكتب بلغ ثمانية ِجمال.
�أنظُر، �أحياناً، �إلى �لكتب �لمعرو�سة على 
�أحد  �أر�سفة �سو�رع �سنعاء فاأقول: لعّل 
خفّي  ل�سبب  نجا  �لقديمة  �لكتب  ه��ذه 
�لمحرقة  ت��ل��ك:  �أو  �لمحرقة  ه��ذه  م��ن 
�أو  دول��ة«،  »بناء  با�سم  �أو  »�لدين«،  با�سم 
فالأمر  »�لفتح«،  با�سم  �أو  »�لغزو«  با�سم 

�سو�ء... �لأمر �سو�ء.

واإذا  اأراه�����ا،  ا���ص��ت��درُت  اإذا  وك��ن��ُت 
اإذا  وك��ن��ُت  اأراه�����ا،  عينيَّ  اأغ��م�����ص��ُت 
اأو  نزلُت  اأو  ي�صارًا  اأو  يمينًا  �صرُت 
�صعدُت اأو جل�صُت اأو وقفُت اأو رميُت نف�صي من 
اأن  ا�صتطعُت  اإذا  وقلُت  اأراه��ا،  الع�صرين  الطابق 
اأغم�َص عينيَّ واأتجاهَل رقوَدها عاريًة على كنبِة 
ي�صّم  اأنفًا  لي  اأنَّ  ن�صيت  واإذا  اأم��ام��ي،  ال�صالون 
ت�صتطيعان  يَدين  لي  اأن  ن�صيُت  واإذا  رائحتها، 
تجاهَل نهَديها الملفوَفين اأمام عينيَّ االآن، غافَيين 
اأن لي ع�صر  االأ�صود، واإذا ن�صيت  في �صوتيانها 
�صعرها  خ�صالِت  تتجاهل  اأن  ت�صتطيع  اأ�صابَع 
طعَم  يتنا�صى  اأن  يقدُر  ل�صانًا  لي  واأن  المحلول، 
ل�صانها ملفوفًا و�صاخنًا ومحمومًا، واإذا ان�صغلُت 
واإذا  اأخ���رى،  من  ُت�صعل  �صيجارٌة  بالتدخين... 
اأعميُت قلبَي الناب�ص اأمامها االآن بغ�صاوِة الخمِر 

والنبيِذ والكحوِل والمارجوانا
ف�صوف تختفي من اأمامي

�صت�صبُح كنبِة ال�صالون فارغًة وخاليًةَ
د كي اأتمدَّ
ى اأو اأتعرَّ
اأو اأتقلََّب

اأو اأنكم�َص
اأو اأقفَز من فوقها على البالط

الأرجع هذا ال�صبيَّ البريَء من دمها
هذا الطفل الذي يجري في�صقُط

فيقوُم فيجري في�صقُط
الهيًا عن يوم �صيجل�ُص فيه جل�صتي هذه

ِة امراأٍة تحتلُّ كنبَة �صالوِنه الوحيدِة اأمام جثَّ
يدوُر حولها

وهي ترمُقه كذئبة مّيتة
بعيَنين ن�صف م�فتوح�َتين.

عماد ف�ؤاد
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مي�سال �سيبور�ين
.)1910 - 1976(

»ال اأ�صتطيع اأن اأهرب من لوني، ال يمكنني/ اأن اأخفيه لثانية/ ثّمة �صيء ما يفر�صه. اليوم، 
االأم�ص/ كلمة »زنجّي« هي الله، هي/ الي�صوع«

من ق�شيدة لجيم�ص اأ. راندال

�لعام 1619، و�سل �لأفارقة �لعبيد �إلى ولية فرجينيا، وفي �لعام 1865 �نتهت �لحرب �لأهلية 
وتّم �إلغاء �لعبودية في �لتعديل �لد�ستوري )�لبند 13(، لكّن هذه �لتجربة خّلفت �أكبر �لأثر 
في نفو�س �لزنوج، وقد �متّد هذ� �لأثر �إلى ما بعد �لتحرر �لفعلّي �لذي لم يتو�زن مع مكانتهم 
يعانون  ظّلو�  �لتي  �لنحطاط  بم�ساعر  �رتبطت  و�لتي  �لأميركّي،  �لمجتمع  في  �لجتماعّية 

منها ع�سر�ت �ل�سنين بعد تحريرهم.
من  �لرئي�سية  �لغاية  كانت  فقد  �لمناخات،  بتلك  تاأّثرت  تطّور  بمر�حل  �لزنوجّي  �ل�سعر  مّر 
�لعام  �لجمهور  �إقناع  محاولة  ع�سر،  و�لتا�سع  ع�سر  �لثامن  �لقرَنين  زنوج  كتبه  �لذي  �ل�سعر 
�لكتابة  فكانت  �لبي�س.  »�لأ�سياد«  بها  تمّتع  �لتي  و�لفنية  �لفكرية  �لموهبة  يملكون  باأنهم 
و�لهوية  �لذ�ت  و�لبحث عن  �للغة  �متالك مفاتيح هذه  �ل�سود  وكان طموح  �لبي�ساء،  باللغة 
�ل�سعر  نماذج  وتبّني  �لبي�ساء  �ل�سعرية  �لكتابة  معايير  �ختيار  بمعنى  �لبيا�س،  �أ�سر  د�خ��ل 

�لأميركي �لر�سمي.
�لأم��ي��رك��ي،  �ل��زن��وج��ي  �ل�سعر  رك��ائ��ز  �أه��م  تمّثالن  ظّلتا  �لجماعّي  �لخال�س  وثيمة  �ل��ه��وّي��ة 
�إب��ر�ز  �إل��ى  �ل�سود  �ل�سعر�ء  �سعى  فقد  و�سبعينياته.  �لع�سرين  �لقرن  �ستينيات  في  وتحديد�ً 
»�لق�سية �لزنوجية« كق�سية م�سيرية من خالل �إنتاجهم �لإبد�عي و�لفنّي، مع �لتوّجه نحو 

»ت�سويد« �للغة.
ويمكن ح�سر تطّور �ل�سعر �لزنوجي في �أربع مر�حل رئي�سية، حيث كانت �لبد�يات مع �ل�سعر 
�أ�سا�سياً  م�سدر�ً  �سّكل  و�ل��ذي  �لدنيوي،  و�لعلماني  �لديني،  �لروحاني  يه:  ب�سقَّ �لفولكلوري 
�ل�سعرية �لزنوجية. وقد  �ل�سعرية بد�ية �لحركة  �أّرخت كتابتهم  �ل�سعر�ء �لذين  للعديد من 
ظّل هذ� �ل�سعر غير �لمكتوب �سائد�ً حّتى ظهور �ل�سعر�ء �ل�سود من �أمثال لو�سي تيري )1730 
�لزنجي  �ل�ساعر  ُيعتبر  �ل��ذي  ه��ام��ون  وجوبيتر   )1794  -  1753( ويتلي  وفيلي�س   )1821  -
بطبيعة  �لفولكلورّية  بالق�سيدة  م��ت��اأّث��ر�ً  ك��ان  وق��د  ق�سائده،  ُطبعت  �ل��ذي  �لأول  �لأميركي 
�لحال. وكانت م�ساألة �لنتقال �إلى �لق�سيدة �لأدبية محطة مهّمة في تطّور هذ� �ل�سعر �لذي 
بول  برز  �أن  �إلى  جون�سون،  ويلدون  وجيم�س  هاربر  وفر�ن�سي�س  ويتلي  وفيلي�س  هامون  ب��د�أه 
�لزنوجي،  �ل�سعر  عبرها  �لتي  �لمفترقات  �أهم  �أحد  �سّكل مجيئه  بينهم، حيث  دنبار  لور�ن�س 
وذلك نظر�ً للتناق�س �لذي مّيزه في كونه محط �إعجاب �لبي�س و�ل�سود وفي طريقة �لكتابة 

»�لجنوبية« �لتي �متاز بها وهو �بن �ل�سمال.
وفر�نك هورن  تومر  ماكاي وجين  كلود  �سعر  في  تمّثل  �ل��ذي  �لهارلم  نه�سة  ثم جاء ع�سر 
ولنغ�ستون هيوز و�آرنا بونتمب�س وكاونتي كولن. كتب كلود ماكاي بتاأثير وورذوورث وميلتون، 
�لعامية  �للهجة  �عتمد� على  �أّما هيوز وتومر فقد  كيت�س وهاو�سمان،  بتاأثير  وكاونتي كولن 
�لتي يمتاز بها �لزنوج، وعلى �سكل ق�سيدة �لبلوز. �متّد ع�سر نه�سة �لهارلم من �لعام 1919 
وحتى �أو��سط �لثالثينيات، وهي �لفترة �لتي ُعرفت ب�»حركة �لزنوج �لجديدة«، وقد برزت كرّد 
�ل��رّق، فظهرت ق�سيدة  �إلغاء نظام  بعد  �لزنوجي  �لمجتمع  �لحا�سلة في  �لتغّير�ت  فعل على 
عقدة  لخلع  كمحاولة  ��ستمّرت  �لتي  �لتقليدية  �لكتابة  ح�سور  مع  �لبلوز،  ومو�سيقى  �لجاز 

�لنحطاط.
�أما �لمرحلة �لثالثة فكانت مرحلة ما بعد ع�سر نه�سة �لهارلم، وتمّثلت في كّل من �سترلينغ �أ. 

بر�ون وميلغن ب. تول�سون وفر�نك مار�سال ديفي�س وروبرت هايدن ود�دلي ر�ند�ل ومارغريت 
بر�ون  �أمثال  �ل�سعر�ء  و��سل  وقد  بروك�س.  وغويندولن  دي��ورم  ور�ي  و�لكر  ومارغريت  د�نر 
وو�لكر ��ستخد�م �لمو�د �لفولكلورية، فيما �سعى هايدن وتول�سون �إلى �ل�سيطرة على تقنّيات 
�لكتابة �ل�سعرية �لتي �متاز بها �إليوت وهارت كرين و�إزر� باوند. وظّلت �لكتابة �ل�سعرية على 
�ل�ستينيات و�ل�سبعينيات؛ حقبة �لن�سج و�كتمال  ��ستح�سار »�للغة �لبي�ساء«، حتى  حالها في 
و�إمامو  �إيمانويل  �إيفان�س وجيم�س  ماري  بالأ�سود مع  و�لكتابة  �لأبي�س  على  بالثورة  �لروؤية 
�أميري بار�كا و�سونيا �سان�سز وجون جورد�ن ولو�سيل كليفتون وجيم�س توم�سون وجون ر�فان 
للجمال  رمز�ً  �لآن  �لأ�سود  �للون  �أ�سبح  ومايكا هاربر وغيرهم.  ر�ن��د�ل  نيل وجيم�س  ولري 
تحّول  نقطة  بمثابة  �لأدبية،  ورم��وزه  �لأبي�س  �لمجتمع  عن  �لنقطاع  كان  وقد  و�لجمالية، 
في هذه �لحقبة �لتاريخية لأدب زنوج �أميركا. فحبلت �لق�سيدة �لزنوجية بمعاٍن وجماليات 

جديدة، و�كت�سف هوؤلء �ل�سعر�ء �ل�سباب �لق�سيدة �ل�سود�ء �لمفقودة.
تّمت  رئي�سية  ثيمات  فيها  تظهر  متنّوعة  تاريخية  حقب  من  �سعرية  مختار�ت  ياأتي  ما  في 

معالجتها وفقاً لتلك �لحقبة وطبيعة تكوين �ل�سخ�سية �لزنوجية �ل�سعرية فيها.

الم�شادر:
■ جين فاغنر، ال�صعراء الزنوج في الواليات المتحدة: من عهد بول لوران�ص دنبار وحتى النغ�صتون هيوز، 

اأربانا: مطبعة جامعة الينويز، 1973. 
■ دادلي راندال، ال�صعراء الزنوج، نيويورك: بانتام بوك�ص، 1971.
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■ ب�ل ل�رن�س دنبار ■
)1906 - 1872(

تع�ي�س

الأّني اأحببُت بعمق،
الأّني اأحببت ط�وي�اًل،

وهبني الله بعطفه الكبير
هدّية الغناء.

الأّني اأحببُت عبثًا
وغّنيت بَنَف�ص مترّنح،

ُيعطيني االإله برحمة مطلقة
نعمَة الموت.

■ كل�د ماكاي ■
)1948 - 1890(

العامل المرهق

اأّواه يا روحي اهم�صي! الظهيرة
تت�صاءل داخل الم�صاء

اه�م��صي ب�رف�ٍق!
فقريبًا  ال��ث��ائ��ر!  قلبي  ي��ا  ع��ل��ي��ك،  ���ص��الٌم 

�صيتاأرجح
القمر ع�ال�ي�ًا من �صتاره ال�صبابّي

فقريبًا  المتعب،  الج�صد  اأي��ه��ا  ا���ص��ب��ر، 
�صيلّفك الليل

برفٍق بغطائه االأ�صود
وب�اآه�ٍة ر�صا�صية 

���ص��ُت��ري��ح ي���َدي���ك ال��م��ت��ع��ب��َت��ي��ن وق��دَم��ي��ك 
الموجوعَتين

تهم، والليل لي. اليوم البائ�ص كان ح�صّ
اإل��ى  و�صّمني  الرقيق  ال��ن��وم  اأي��ه��ا  تعال 

�صدرك
اأحمَر  ال��رم��ادي  الغمام  يجعل  ال��ذي  ما 

كالنبيذ؟
اأيها الفجر المرتهب!  اآه  اأيها الفجر!  اأه 

دعني اأ�صترْح!
ال��ب�����ص��ع��ة  ال���م���دي���ن���ة  اأخ��������رى،  ال! م������ّرة 

المزعجة.

■ جين ت�مر ■
)1967 - 1894(

ن�شيد الم�شاء

قمٌر مكتمل يبرز فوق مياه قلبي،
بحيرات وقمر ونيران،

ك�ل�وي�ن تتعب،
حاملًة �صفَتيها جانبًا.

وعوٌد بالهجوِع تغادر ال�صاطىء لت�صحر 
القمر،

�صانت المعجزُة الم�صاَء،

كلوين تخلد اإلى النوم،
واأنا �صاأنام قريبًا.

 كلوين، مفتولة كمياه ناع�صة حيث
تنطلق اأمواج القمر،

م�صرقة، توم�ص بتاألق،
كلوين تحلم،

�صفاه مع�صورة قبالة قلبي.

■ كاونتي ك�لن ■
)1946 - 1903(

اإلى بع�س النّقاد

ثّم ادعوني بالخائن اإذا لزم االأمر،
ا�صرخوا: خيانة واإهمال!

قولوا اإني اأخون الثقة المقّد�صة
الموجوعة وراء هذا ال�صرداب.

�صاأحتمل اإدانتكم كاحتمالي مدحكم،
الأن الع�صيرة لن

ني اأبدًا في الغناء من  اأجل �صننها تحدَّ
التي هي فوق �صنن االإن�صان.

ق العن�صريُة االأ�صى، ال ُت�صيِّ
االألم لي�ص وطنيًا،

والحزن يطوي ورقته الكئيبة
فال �صيء �صعيدًا

بهذه ال�صاة ال�صريرة التي تتح�ّص�ص كل 
تّلة

باحثة عن راية الحرب،
كيف لقلب الراعي اأن يهتّز

للَحَمل االأ�صود وحده؟

اإمام� اأميري باراكا
)1934 (

النجدة

اأدعوكم �صعَب الزنوج
اأدع��و �صعب الزنوج كّله، رج��ااًل ون�صاء 

واأطفااًل
اأينما كنتم، اأدعوكم، باإلحاح، هلّموا 

كنتم،  اأينما  هلّموا،  ال��زن��وج،  �صعب  يا 
باإلحاح، اأدعوكم،

اأدعوكم �صعب الزنوج
اأدعو �صعب الزنوج كّله هلّموا

�صعب الزنوج، هلّموا

روح �شاّبة

اأواًل، ا�صعْر، ثم ا�صعْر، ثّم
اقراأ، اأو اقراأ، ثّم ا�صعْر، ثّم

ا�صقْط، اأو قْف، اأينما 
اأنت االآن.

فّكر 
في نف�صك، وفي النفو�ص

االأخرى... في اأّمك
اأخواتك

والدك
الماهر المنحني، ثم ا�صعْر، اأو

ا�صقط على ركبَتيك
اإن لم يحّركك �صيء

اقراأ
ْل بعمق وتاأمَّ
يقترب منك

اأطفال مدنّيون - رجال قروّيون
اجعل بع�ص الع�صالت

في راأ�صك لكن
ا�صتعمل الع�صلة الموجودة

في قلبك.

■ �ش�نيا �شان�شيز ■
)1935(

�شحر اأ�ش�د

ال�صحر
يا َرُجلي

هو اأن تحّول
ج�صدي اإلى

األف
ابت�صامة.

■ اأودري ل�رد ■
)1992 - 1934(

الآن
قّوة المراأة

هي قّوة االأ�صود
هي

قّوة االإن�صان
هي

اأن اأ�صعر دائمًا
بخفقات قلبي

عندما تتفّتح عيناي
وتتحّرك يداي
وتنطق �صفتاي

اأنا
هل اأنت
م�صتعّد.

■ ل��شيل كليفت�ن ■
)1936(

تحذيرات

اأّيها الفتية
ال اأعدكم ب�صيء

�صوى هذا
الذي ترتهنون عليه

�صاأفّك رهان
كل ما ت�صرقون

�صاأخفي 
�صمتي ال�صّري

ذنبكم العلني
هو كل ما اأملك

اأيتها الفتيات
في المّرة االأولى

التي يفتح فيها رجٌل اأبي�ص بابه
�صن�صحك

ا�صحكن عاليًا
يا ن�صائي الزنجيات

اأّيها االأطفال
عندما ي�صاألونكم

لَم والدتكم م�صحكة جدًا؟
قولوا

هي �صاعرة
لي�صت دون ح�ّص.

■ ج�ن رافان ■
 )1936(

م�شايقة

اأّمي،
اأبي،

ونحن
ع�صرة اأطفال

ع�صنا في حجرة واحدة.
في اإحدى المّرات، عندما مر�صُت

وكنت كاأني على و�صك الموت
�صمعت �صوتًا

يقطع الكاآبة
»�صجق!

�صنح�صل على 
حجرة اأخرى!«

■ جيم�س اإيمان�يل ■
)1921(

زن�جة

م�صيُت  التي  االأول��ى  فر  الظِّ هي  �صوداء 
عليها يومًا

فت دمعي �صوداء هي اليد التي جفَّ
راأيته  ال���ذي  الم�صّن  ال��رج��ل  ه��و  اأ���ص��ود 

يومًا
اأ�صود هو حمُل �صنينه

اأ�صود هو االنتظار في الَعَتَمة 
فيها  اأُلقيت  التي  االأر�صّية  هي  �صوداء 

االأغطية
�صوداء هي اأخّوة االألم

اأ�صود هو الباب الحديدّي ال�صامت

اأ�صود هو الممّر الموؤّدي اإلى الخلف
اأ�صود هو المنعطف عبر ال�صنين

�صوداء هي يوميات الذاكرة
�صوداء هي مفا�صل غابرييل برو�صر

اأ�صود هو �صدر �صوجورنر العاري
�صوداء هي والدة التلميذة الالهثة

اأ�صود هو ابنها الذي قاد البقّية

اأ�صود هو تنظيف المحّرك
�صوداء هي القدم عندما يخ�صّر ال�صوء

العام  م��ن  رة  المغبَّ ال��ورق��ة  ه��ي  ���ص��وداء 
الفائت

�صوداء هي العناوين لكّنها غير مرئّية

اأ�صود هو الحمل الذي ُين�صد ب�صجاعة
اأ�صود هو ت�صالب العرق من اأجل ارتقاء 

اأّمة.
اأ�صود هو الفتى الذي يعرف اأبطاله

ي��م��وت فيها  ال��ت��ي  ���ص��وداء ه��ي الطريقة 
البطل.

■ جيم�س اأ. راندال ■
)1938(

بدون عن�ان

لَم يجب اأن ياأكلني الحب،
ياأكلني حيًا؟

على المرء اأن يندفع، اأن ي�صبح
»ذاتًا«، اأن يلم�ص الحياة

في اأكثر بقعها مركزّيًة
ال اأ�صتطيع اأن اأهرب من لوني، ال يمكنني

اأن اأخفيه لثانية
ثّمة �صيء ما يفر�صه. اليوم، االأم�ص

كلمة »زنجّي« هي الله، هي
الي�صوع

ر على ظهور  �ٌص اأبي�ص ُيح�صَ موؤ�صِّ
عبيد. اإلهي!

■مايكل هاربر ■
)1938(

تاريٌخ اأميركيٌّ

هوؤالء الفتيات الزنجيات االأربع
المتفاخرات 

بكني�صة اأالباما هذه
يذّكرنني 

بعبور خم�صمئة زنجي
في �صبكة، تحت الماء
في ميناء ت�صارل�صتون

ال��م��ع��اط��ف  ب��ه��م ذوو  ُي��م�����ص��ك  ال  ح��ت��ى 
الحمراء

اأال يمكنك اأن ترى ما اليمكنك اأن تراه
اأال يمكنك؟



به  ي�ستظّلون  �ل�����س��وء،  خلف  يقفون  ���س��ع��ر�ء  ثمة 
�أحياناً،  �لظّل  ه��دوء  في  حّباً  فيه،  �لنغما�س  بدل 
يخ�سعون  �أدب��ي��ة  تاريخية  ظ���روف  م��ن  ب�سبب  �أو 
ت�ستحوذ على ف�ساء �لم�سرح،  �أكثر لمعاناً  �أخرى  �أ�سماء  لها. 
 -  1914( �إغناتو  ديفيد  ن�سّنف  �أن  يمكن  �لتاريخ.  ومقاعد 
�ل�سّف  في  تقف  �لتي  �لأ�سماء  من  �لفئة  هذه  �سمن   )1997
�لثانية هنا  �لدرجة  �لأميركي.  �ل�سعري  �لم�سهد  �لثاني من 
تفر�سها معايير �لح�سور �لأنطولوجي و�لجماهيري، بعيد�ً 
وكبار  مجايليه  م��ع  فبالمقارنة  �لفّنية.  �لقيمة  �أح��ك��ام  ع��ن 
ويليام�س،  غيني�سبرغ،  )ب��اون��د،  �لأميركية  �لحد�ثة  �سعر�ء 
�أق��ّل  �إغ��ن��ات��و  ل���ووي���ل...(، يبقى  �آ���س��ب��ري، بيريمان،  �أول�����س��ون، 
�أنطولوجياً. لكن في �ل�سنو�ت  �إعالمياً و�أقل ح�سور�ً  توّهجاً 
�لأخ��ي��رة م��ن ح��ي��ات��ه، وب��ع��د م��وت��ه، ح��ظ��َي ب��اه��ت��م��ام م��ت��ز�ي��د، 
وت��ال���س��ت �ل���ب���رودة �ل��ن��ق��دي��ة �ل��ت��ي لزم����ت �أع��م��ال��ه �لأول����ى، 
�لم�سهد  ف��ي  ف��ري��د�ً  �سعرياً  �سوتاً  �لنّقاد  م��ن  ع��دد  ليعتبره 

�ل�سعري �لأميركي �لحديث.
�لمرجعي  كتابه  ف��ي  ديلفيل  مي�سيل  ي�سعها  �إغ��ن��ات��و،  ف��ر�دة 
ُيق�ّسم  �لتاريخي.  �سياقها  �سمن  �لأميركية«  �لنثر  »ق�سيدة 
�أنو�ع، ق�سيدة  �أربعة  �إلى  �لنثر منذ بد�ياتها  ديلفيل ق�سيدة 
»�ل��ر�م��ب��وي��ة«  �لق�سيدة  �ل�����س��يء؛  ق�سيدة  �ل�����س��ورّي��ة؛  �لنثر 
�لذ�تية؛ و�لق�سيدة �لخر�فية �لغر�ئبية )�لحكائية( �لو��سعة 
و�لتي  �لأميركي،  �ل�سعري  �لم�سهد  في  و�لح�سور  �لنت�سار 

برز من خاللها �إغناتو، كاأحد رّو�دها �لأهم. 
بنف�سه  ح  يو�سّ كما  ت��ّم،  �إغناتو،  ل��دى  �ل�سعري  �لختيار  ه��ذ� 
في �لمقّدمة �لتي كتبها لمختار�ته �ل�سعرية )»�سّد �لأدلة«، 
�نعطافة  �سكل  على   ،)1993 نيو�إنجالند،  جامعة  من�سور�ت 
منتقاًل  بعدها،  وم��ا  �ل�سبعينيات  خ��الل  كتابته  في  �أ�سلوبية 
من نمط غنائي و�قعي َو�َسم �أعماله �لأولى، �إلى عالم �سعري 
�سردّي فانتازي تمّيز به لحقاً، معانقاً �ل�سوريالية بجذورها 
�لجاكوبية )ن�سبة �إلى ماك�س جاكوب(، مقارباً في �لأ�سلوَبين 
�لمو��سيع نف�سها )و�سف �لحياة �لمدنية �لأميركية، حد�ثتها 
وعنفها، وتقّلباتها �لجتماعية و�لقت�سادية(، لكن بمعالجة 
»باري�س  ف��ي  ل��ه  مقابلة  ف��ي  �إغناتو  يف�ّسر  مختلفة.  �سعرية 
ريفيو« )�لعدد 76، 1979( هذ� �لنتقال، برغبته في �لتخّل�س 
من قيود �لغنائية �ل�سعرية �لتي كانت مهيمنة على �لم�سهد 
لذلك  �لغنائي �سبري،  �ل�سكل  »�أفقدني  �لأميركي:  �ل�سعري 
غيَّرُت �أ�سلوبي، وثرُت �سدَّ �ل�سكل �لغنائي �لتقليدي �لمعا�سر، 
�لموجود مثاًل لدى ويليام كارلو�س ويليامز. وجدُت �أن لغتي 
ق���ّررُت  لح�سا�سيتي.  خ�سوعها  ب���دل  لل�سكل  خا�سعة  ب��ات��ت 

عندئذ منح �لأولّية للمخّيلة عو�س �ل�سطر«. كما يرّكز على 
�لمفيد  )من  تو��سلياً،  ُبعد�ً  �لمخّيلة  �إعطاء  في  �لذكاء  دور 
يجعلها  �لغر�ئبية  �لمخّيلة  ه��ذه  ذك��اء  �أن  �إل��ى  هنا  �لإ���س��ارة 
مختلفة عن طريقة �لكتابة �لآلية لل�سوريالية �لبروتونية(؛ 
�أن �لتركيز في ق�سيدة �لنثر هو على �لذكاء مع تّيار  »�أ�سعر 
كان  �لغنائي  �لنمط  في  �لتركيز  بينما  �لعو�طف،  من  تحتّي 

على �لعو�طف، و�لذكاء كان �لتيار �لتحتّي«.
�إلى  �لبد�ية  في  لقيه  �ل��ذي  �لنقدي  �لتجاهل  �إغناتو  يعزو 
�لعالقة �لم�سطربة بينه وبين نّقاد مدر�سة »�لنقد �لجديد« 
و�لخم�سينيات،  �لأربعينيات  في  �زده��اره��ا  �أث��ن��اء  �أميركا  في 
عالقاته  �أ�سابْت  للعزلة،  �لمحّبة  �سخ�سيته  طبيعة  �أن  كما 
 - ي�ستفد  فلم  ب��ال��ب��رود،  �ل�����س��ع��ر�ء  مجايليه  م��ع  �ل�سخ�سية 
بر�أيه - من �لت�سامن و�لتعا�سد �لنقدي و�ل�سحافي �للذين 
ُيبديهما عادًة �أبناء �لجيل �ل�سعري �لو�حد تجاه بع�سهم. لكن 
هذ� �لتجاهل تحّول مع تغّير �لتجاهات �لنقدية �لأميركية 
�إلى �عتر�ف مت�ساعد و�سريح باأهمية هذ� �ل�ساعر وما يمّثله 
�إنتاجه �ل�سعري في �لحد�ثة �ل�سعرية �لأميركية �لمعا�سرة. 
��سطر  ن��ي��وي��ورك.  1914 بمدينة  �سباط   7 ف��ي  �إغ��ن��ات��و  ُول���د 
خالل �سنو�ت �لك�ساد �لقت�سادي في �لثالثينيات �إلى �لعمل 
�إلى هجره  �لنهاية  �أدى في  �لتجليد، ما  مع و�لده في مهنة 
مقاعد �لدر��سة. ��ستطاع، بعد تنّقله بين �أعمال عّدة، �لتفّرغ 
عديدة  �أدب��ي��ة  م��ج��الت  تحرير  ف��ي  ُم�����س��ارك��اً  للكتابة،  ن�سبياً 
فاز   .)»American Poetry Review« ،»The Nation«...(
12 مجموعة  �أكثر من  و�أ�سدر  �أدبية مختلفة،  بجو�ئز ومنح 

�سعرية. توفي �لعام 1997 في منزله بنيويورك.

التحّدث اإلى نف�شي
من الوا�صح اأن كوني �صاعرًا، لم ُيثر اهتمام االأ�صجار الواقفة بعيدًا. 
َم �صيء جديد في االأقل، غير رعاية اأوراقها،  كنُت اأتوقع اأن تحاول تعلُّ
الذي بات اأمرًا مماًل، يفعله اآخرون ُكثر على اأّي حال. اأال تريد هذه 
االأ�صجار معرفة ما هي فاعلٌة بعد مئة عام، اأو كيف تبدو االآن، كيف 
ال�صيف  ف��ي  ح��ّق��ًا  تفعل  وم���اذا  ومكانها،  ا�صمها،  ه��و  م��ا  تنت�صب، 
وال�صتاء، هي التي تبدو في و�صعها الحالي �صّماء، بكماء، و�صعيدة؟ 
لي�صت �صعيدة، اإّنما بب�صاطة راغبة في اال�صتمرار على الو�صع نف�صه. 
لي�صت راغبة حتى، اإنما هي تفعل غريزّيًا ما يخطر على البال. بالن�صبة 

اإليها، االأمر �صواء اإن كنُت مّيتًا اأو �صجرة.
بعد  بيتي  لو كنُت في  ال�صجر كما  اأبقى مع  قبرًا، كي  بقدميَّ  اأحفر 

رحلة طويلة.

في هذه اللحظة
اأح��ٌد من دون  اأن يوجد  اأنا في غاية ال�صرور الأني ج�صد. هل يمكن 
االأج�صاد هي  اأن  اإلى  اأطمئن كثيرًا  ج�صد؟ حينما ت�صّمين ج�صدي، 
من  �صعيد  اأن��ا  ج�صٌد.  برّمتها  الحياة  اأن  واأقتنع  الحقيقي،  ال�صيء 
ال�صم�ص.  اأ�صعة  االأ�صجار والع�صب والماء، �صّيما حين ت�صيئه  اأجل 
اأنغم�ص فيه، متمتعًا بال�صيف. اآذيُت ج�صدي. هكذا اأدرُك حاجتي اإليه 
الراأي،  ف�صتوافقينني  ذلك،  لك  اأثبَت  اأن  باالألم  ا�صتطعُت  اإذا  كاماًل. 
لك ج�صدًا يعانق ج�صدي، هكذا ندرك حاجاتنا. فّكري، كم  لكني اأف�صّ
اثنَين االنف�صال، ويتوّجب  االأم��ر، عندما يتحّتم على  محزن ي�صبح 
حينئذ على كل واحد منهما، البحث عن طريقة اأخرى لتاأكيد ج�صده. 
األمك.  اأو ب�صخرة، تح�صلي على  اأو ب�صجرة،  اخبطي ج�صدًا باآخر، 
اأن ن�صيخ في هذه الو�صعية، واأن  اأال يمكن  اأذرعنا مت�صابكة.  االآن، 

يدفننا االآخرون بكل حنان، كج�صد واحد؟ 

اأنا ق�شيدة مكتئبة 
اأنت تقروؤني. اأ�صكرك. اأ�صعر االآن ببع�ص التح�ّصن، واإْن بقيَت معي 
لفترة اأطول قلياًل، اأو رّبما اإذا اأخذتني معك اإلى منزلك وعّرفتني اإلى 
اأحد  ال  ابتهاجًا.  اأكثر  واأ�صبح  لهجتي  عندئذ  اأغّير  فقد  اأ�صدقائك، 
دة في درج مكتب، نادرًا ما اأخرج لروؤية ال�صوء. كم  يعانقني، فاأنا ُممدَّ
اأ�صعر بالالجدوى، ب�صبب تلك االآمال التي اأثرُتها حين منحُت نف�صي 
بُت ذلك لنف�صي. كنُت  الحياة. اأ�صتاق اإلى حياة اجتماعية. اأعلُم اأني �صبَّ

اأنا البادئة.
الخبرة  اأن  بّد  الكالم. ال  القدر من  بهذا  الأن��ك �صمحت لي  ة  اأن��ا ممتنٌّ
اأنت الذي خ�صت تجارب مماثلة، رّبما هذا ما يجعلك  تجعلك تفهم؛ 
االآن  بتنا  اأي  التفكير،  في  وغارقًا  بي طوياًل. جعلتك حزينًا  ك  تُم�صِ

اثنين. اأعتقد اأن االأمر هكذا ممتٌع.  

انتظْر
اأخبركم  اأن  اأ�صتطيع  ُول����دُت.  ل��م��اذا  بال�صبط  اأع���رف  وال  رج��ٌل  اأن��ا 
الحقائق: حبلْت بي اأّمي عندما جامعْت اأبي، لكن لي�ص هذا ما ُيقلقني. 
لماذا اعتقدا اأن اإنجابي �صروري؟ اأ�صتطيع اأن اأتفّهم الحّب والرغبة 
في امتالك �صيء نفخر به، لكن هل يتوّجب علّي الحياة ب�صبب رغبة 
اأخطو نحو  اأحيا االآن واأن��ا  اأن  ل�من علّي  ؟  ُدف��ن وال��ديَّ كهذه، بعدما 
اأنا  �صيئًا منهما �صواي،  يتركا  لم  اللذين  وال��دّي  اأثر  الموت، مقتفيًا 
الفاني؟ اإذا ُوجد من يملك اإجابة، دعه اأو دعها تخطو اإلى االأمام. اأنا 

�صبور، وم�صتعد لالنتظار.

ديفيد �إغناتو، 
بري�سة: عبد 
�هلل �أحمد.
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الأم البْكر

بعد والدة طفلتنا باأ�صبوع
حا�صْرتني في غرفة نوم ال�صيوف

وغرقنا في ال�صرير
حليبي  حلمتيَّ  من  �صاَح  حّتى  قّبلتني،  ثم  قّبلتني 

فاّكًا العقدة الحارقة
رائحة  مّني  تفوح  كانت  الأ�صبوع  قمي�صي.  مبّلاًل 

الحليب،
الرغبة  ب��داأت دم��اء  حليب ط��ازج، حليب حام�ص. 

: ت�صري بين فخذيَّ
ق فرجي ب�صهولة مثل قطعة  كان تاج راأ�صها قد فتَّ

قما�ص،
قت، عُت ب�صكين وُرتِّ كنُت قد ُقطِّ

الغرز ت�صّد جلدي  -
جراحك  اأن  تعرف  ل��ن  م���ّرة،  الأول  تنك�صر  عندما 

�صوف تلتئم من جديد،
 اأح�صن مما كان.

اأتمّدد في الخوف والدم والحليب 
وكنت تقّبلني وتقّبلني، �صفاهك م�صتعلة وممتلئة

مثل �صبي مراهق، ع�صوك جاف وكبير
ج�صدك كله طرّي، ُحْمَت فوقي، فوق ع�ص الغرز، 

فوق الجلد المفّتق

ب�صبر رجٍل وجَد حيوانًا مجروحًا في الغابة
فبقَي معه، لم يترك جانَبُه

من  الجرَي  ي�صتطيَع  حتى  ق��واه،  ي�صتجمَع   حتى 
جديد.

فُمك الط�يل

المرُن مثل اأقوا�ص الرماة
حقيقة  ن��ت��اأّم��ل  طويلة  لحظة  اأم�صينا  يتقّو�ص.  ل��م 

الموقف،
تتدّلى  ممنوعة  طريدة  مثل  ثقيلة  الق�صائد  وكانت 

من يدي.

المنزلة

قادمة من ر�صيف الميناء بعد الكتابة
اقتربُت من البيت

وراأيت وجَهك الملكّي الطويل كلون اللهب
في �صوء فانو�ص محاط بورق البر�صمان 

يد اأنيقة على لحيتك
عيناك الدقيقتان لمحتاني في فناء البيت،

اإل��ّي كما ينظر ال�صّيد النبيل اإلى اأ�صفل من  نظرت 
�صّباك �صيق، 

يا �صليل النبالء.

 ، قَت فيَّ بهدوء، دون ذّرة حياء حدَّ
الزوجة التي تت�صلل اإلى ر�صيف الميناء للكتابة

ما اإن يخلد اأحد الطفَلين اإلى النوم
تاركة الطفل االآخر لك.

النعيم الالنهاني

عندما راأيُت الثلج يغطي الهواء الأول مّرة
باآثار حوافره الرقيقة، قلت: لن اأعي�ص اأبدًا

في مكان ال تثلج ال�صماء فيه وعندما
انق�ّص عليَّ الرجُل االأول ومّزق الممرَّ

وجاء اإلى الغرفة ال�صغيرة
واأزاح ال�صتار حتى اأ�صتطيع الدخول

اأدركُت اأني لْن اأ�صتطيع اأبدًا العي�ص بعيدًا عنهم،
اأبناء هذا الجن�ص الغريب بحوافرهم 

ال�صخمة الم�صّرجة بالدماء. نتمّدد اليوَم في
غرفة نومنا ال�صغيرة، الذهبية الداكنة 

بفعل انعكا�ص الثلج، وبينما تت�صّلق ندُف الثلج
برّقة اأ�صفل ال�صماء

ولْجتني ُمزيحًا ال�صتار 
كا�صفًا عن الغرفة ال�صغيرة

ذات اللون الذهبي الداكن بفعل انعكا�ص الثلج
حيث نتمّدد.

 ت�شخي�س

عندما كان عمري �صتة اأ�صهر، اأدركْت اأّمي
على  غريبة  تعبيرات  ثمة  كان   . ف��يَّ غلطًا  هناك  اأن 

وجهي
لم ترها اأبدًا على وجه اأي طفل

 في العائلة، اأو عند االأقارب
اأو الجيران. اأخذتني اأّمي

اإلى طبيب اأطفال يده  تغزل الحرير،
طبيب ا�صمه مثير لل�صحك: هاب لونغ 

لم تخبره اأنها
تعتقد باأني م�صكونة بال�صياطين. 

كان ثمة فقط هذه النظرات الغريبة على وجهي. 
اأخذني بين ذراَعيه، تحّدث معي

كمن يدرد�ص مع طفل. قالت اأّمي:
اإنها تفعلها االآن، انظر!

اإنها تفعلها االآن! 
قال لها الطبيب: حالة ابنتك ت�صّمى: دمها خفيف 

قالت اأّمي: اأوووه 
ثم اأخذتني 

اإلى البيت حيث تم اختبار الدم الخفيف 
وكانت النتيجة: غير قابل لل�صفاء.

ترجمة: ميالد فايزه وكارن مكنيل

�سارون �أولدز، 
بري�سة: عبد 
�هلل �أحمد.

�شارون اأولدز

لقد قيَل هذا �صابقًا 
ال�صعر ال يجلب الماء

ال يتنّباأ بهبوب الريح،
ال يبني االأهرام وال حتى

ُي�صلح الج�صور... فهو ال يبداأ باأّي �صيء طازج.
فهوؤالء الذين يتلّذذون بالنجاة، 

باأفواههم فقط كاأفواه،
تكفيهم كلمات التبجيل للتكفير عن جرائمهم،

ولك�صب �صرف اأغنية قيلت،

ولتنجو الثقافة يتجّنبون مخاطرة �صغيرة.
فهم ال َيدينون بف�صل الأحد... متنّكرون لالألم،

وحتى للم�صة عازف الفلوت
�صى ي�صبح المو�صوف هو المفرو�ص. فبالرِّ

لقد قيل هذا �صابقًا...
وبينما يحتفلون بفقرهم االأخالقي

يبغون حّرية النعامة 
لطمر روؤو�صهم في الرمال.

د بهوؤالء الذين �صينفون ال�صعراء فلُن�صِ

خارج جمهورياتهم،
ولنمدْح من يعلم �صّر المياه الوثنّية

ب االأودية وال�صالالت التي ُتكذِّ
فهم الذين راأوا االآلهة تت�صاقط،

وهم ُي�صاألون عن روؤاهم الب�صيطة،
اأي�صًا لنمدح الذين يتعّقبون 

االأغاني ال�صعبية بكالبهم البولي�صية
فهوؤالء ال يرغبون بال�صعراء في جمهورّياتهم.

ترجمة: لينا �شّدود

اأوديا اأوفيمين



كان ل بّد من هدم ذ�ك 
�لذي يتو�ّسط  �لجد�ر 
يف�سل  و�لذي  �لمكان 
�لق�سيدة عن  �لأول��ى في  �لكلمة 
يدفع  �أن  يكفي  ك��ان  منتهاها... 
به بريء باأ�سابعه �لمجّردة حتى 
ينهار ه�ساً كع�ستار حين نزع عنها 
كان  ج��د�ر  �ألوهيتها.  جلجام�س 
قلبه  على  رئ��ة  يفتح  م��ن  ينتظر 
م�ساحة  على  �لق�سيدة  لتنت�سر 
ن��ث��ر�ً  ولتمطر  �لأرب��ع��ة  �ل��ج��ه��ات 
على خ��ا���س��رة م��ا. �ن��ه��ار �ل��ج��د�ر 
�أ�سابع  على  للغبار  �أث��ر  من  وم��ا 
بريء، كّفاه م�سبوغتان بالحبر. 
�لأق��رب حين  وكعادته كان ر�مي 
�لكالم  �أن��ام��ل��ه  ع��ن  ب���ريء  نف�س 
�أبي�س  ك���ان  ر�م���ي  قمي�س  ك��ّل��ه. 
ق���ب���ل �ل���ح���ب���ر ب���ق���ل���ي���ل... �ل�����دون 
ك��ي�����س��وت و���س��دي��ق��ه ���س��ان�����س��و في 
عارية.  نثرهما  فق�سيدة  ورط��ة 
وم���ع ه���ذ�، �أح����اط ب���ريء قدمها 
���ة ون��ق�����س  ب��خ��ل��خ��ال م����ن �ل���ف�������سّ
يرى  �أ�سفل ظهرها.  و�سماً  ر�مي 
غ��اب��ري��ي��ل غ��ار���س��ي��ا م���ارك���ي���ز �أن 
�أنثى  ترتديه  �أن  يمكن  ما  �أجمل 

د�خل منزلها هو ُعريها.
»ق�������س���ي���دة ن���ث���ر« ف����ي �ل���الذق���ي���ة 
تملك  �لثالث  عامها  �أب��و�ب  على 
وتعّلق  ق��رط��اً  �سبعين  م��ن  �أك��ث��ر 
ف���ي �أذَن���ي���ه���ا �����س����ور�ً لأك���ث���ر م��ن 
و�ساعر�ً  ورو�ئ��ي��اً  مفّكر�ً  �سبعين 
بع�سهم  نعرف  قد  و�سينمائياً... 
وقد يعجبنا َحلٌَق في �أذَنيها �أكثر 
ن��ج��ه��ل بع�سهم  ���س��و�ه وق���د  م��ن 
و�لأج���م���ل �أن ن�����س��األ: ل��م��ن ه��ذه 
�ل�������س���ورة؟ ث���الث���ة ع�����س��ر �إط������ار�ً 
ل��ث��الث ع�����س��رة ق�����س��ي��دة ت��ت��ب��ّدل 
و�أح��ي��ان��اً  �أح��ي��ان��اً،  منتظم  ب�سكل 
�لجوية  �لأح����و�ل  ح�سب  �أخ���رى 
�ل���دون  وم��ز�ج��ي��ة  �ل��ق��م��ر  ودورة 
من  �سان�سو.  و�سديقه  كي�سوت 
�حت�سنتها جدر�ن  �لتي  �لملّفات 
�ل��ق�����س��ي��دة: �ل��ه��اي��ك��و �ل��ي��اب��ان��ي، 
ك�ساعر،  ماركيز  �لأطفال،  �أ�سعار 
م���ل���ح���م���ة ج���ل���ج���ام�������س، �ل�����س��ع��ر 
�لإفريقي... رحل يو�سف �ساهين 
جو  لأن  �لق�سيدة  �ل�سمت  ف�ساد 
كان يقف ور�ء �لكامير� على مدى 
و�لقهوة  �لحد�د  من  �أي��ام  ثالثة 
ة. ورح���ل م��ح��م��ود دروي�����س  �ل���ُم���رَّ

�إلى مرج  فتحّولت »ق�سيدة نثر« 
و�أ�سعار  و�لزعتر  �لميرمية  م��ن 
عا�ست  �أب���ع���د«.  �أو  �ل��ل��وز  »ك��زه��ر 
�لجحيم  حال عمر�ن ف�ساًل من 
ر�فقت  ث��م  �لم�سرح  خ�سبة  على 
د�نتي لي�ساركها كاأ�ساً من �ل�ساي 
�أركان �لق�سيدة. وقالت  �أحد  في 
ن��دى حم�سي ك��ل م��ا ت��رغ��ب في 
قوله قبل �أن تغادر »ق�سيدة نثر« 
�إيمائياً على خ�سبة  لتقّدم عر�ساً 
�ل��م�����س��رح. ب��ي��ن ح��ن��اي��ا »ق�����س��ي��دة 
�لكثير  م�سري  م��ر�م  �ألقت  نثر« 
من �أنوثتها �سعر�ً، وتحّدث منذر 
م�سري عن تجربته ك�ساعر قبل 
�لبحرية  مدينته  في  يتوّغل  �أن 
�أك��ث��ر ف��اأك��ث��ر. ك��م��ا ت���ّم �لح��ت��ف��ال 
ب��ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن �ل��ك��ت��ب ل��ع��ادل 
وح�سين  جديد  ون�سال  محمود 
ع��ج��ي��ب وح�����س��ام ج��ي��ف��ي ومجلة 
»�أب��اب��ي��ل«. ك��ذل��ك �أق��ي��م��ت ور���س��ة 
����س���ي���ن���اري���و ع���ل���ى م�����دى �أ����س���ب���وع 
و�ل�سيناري�ست  �لرو�ئي  باإ�سر�ف 
خالد خليفة، بالإ�سافة �إلى دورة 
مجانية لتعّلم �للغَتين �لإنكليزية 
ذل����ك  ع����ل����ى  زد  و�ل����ف����رن���������س����ي����ة. 
ت�����س��وي��ر �سوئي  �إق��ام��ة م��ع��ر���س 
�لتي  �سوفيا  �ل�سابة  للفرن�سية 
�لر�هبات  �سديقاتها  م��ع  ج��اءت 
من �أديرة قديمة، و�أي�ساً معر�س 
جوني  للفنان  �لت�سكيلي  للفن 
�ل�ساللم  من  �لكثير  حمل  عبدو 
دوم��اً  حا�سر  �لكتاب  و�لن��ع��ت��اق. 
�إن  باإمكانك  �لطاولة،  ليقا�سمك 
مكتبة  ف��ي  تجد  �أن  وح��ي��د�ً  كنت 

�لق�سيدة �سديقاً �أو حبيبة.
عادة.  يحدث  كما  �لمو�سوع  ب��د�أ 
قال  �ل��ب��ي��رة.  ي�سربان  �سديقان 
�لدون كي�سوت: و�لآن ماذ� نفعل؟ 
مقهى  نفتتح  �ساخر�ً:  �سان�سو  رد 
ي��ع��ن��ى ب���اأم���ور �ل��ث��ق��اف��ة ون��ح��ارب 

طو�حين �لهو�ء.
ق����ال �ل������دون ك��ي�����س��وت ���س��اح��ك��اً: 
وي����اأت����ي ت���ل���ف���زي���ون »�ل����ج����زي����رة« 
ثم  �ل��م��ك��ان،  ع��ن  فيلماً  وي�����س��ّور 
ي���زورن���ا ���س��ارل��ي ���س��اب��ل��ن. �ن��ه��ار 
����س���ار  �ل�����م�����ز�ح  وذ�ك  �ل�����ج�����د�ر 
ح��ق��ي��ق��ة، ���س��وى ���س��يء و�ح����د ما 
�ل�سديقان ينتظر�ن حدوثه  ز�ل 
ليتلو  �سابلن  �سارلي  وهو مجيء 

ق�سائده.
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حيال  االأ�شدقاء،  وبع�ص  الزمتني،  حيرة  بعد 
ن�شاط الم�شتعربة االإيطالية فالنتينا كولومبو 
اأجد  المكّثفة؛  وجوالتها  العربية،  البالد  في 
الذي تعمل  ال�شوء على م�شروعها  اأاّل منا�ص من ت�شليط 
والترجمة  »اال�شت�شراق  عنوانها  �شاترة  مظّلة  تحت  به 
اأ�شّد  يرتبط  ال��ذي  ال�شرق«،  مع  الح�شاري  والتوا�شل 
االرت���ب���اط ب��ال��ي��م��ي��ن ال��غ��رب��ي ال��م��ت��ط��ّرف وال��ح��رك��ة 

ال�شهيونية.

�لجغر�فيا  �أ�ستاذ   )1964 )مو�ليد  كولومبو  فالنتينا  تعمل 
�لأوروب��ي��ة  �لجامعة  ف��ي  �لإ���س��الم��ي،  �ل��ع��ال��م  ف��ي  �ل�سيا�سية 
»ل���وك���ا«، وت��م��ار���س �ل��ت��رج��م��ة ب�سكل ن�����س��ٍط م��ن �ل��ع��رب��ي��ة �إل��ى 
�لم�سري  �ل�سحافي  عاّلم،  مجدي  من  متزّوجة  �لإيطالية. 
ر« �لذي يقود حملة �إعالمية �سر�سة في �سبيل �إثبات  »�لمتن�سِّ
ح��ق �إ���س��ر�ئ��ي��ل ف��ي �ل��وج��ود، مقابل نفي �ل��ح��ق �ل��ع��رب��ي! وله 
ح�سين«،  »�سّد�م  �إ�سر�ئيل«،  »تحيا  �لمن�سورة:  �لموؤلفات  من 
وقد  �إي��ط��ال��ي��ا«...  ف��ي  �لمتطّرف  �لإ���س��الم��ي  �لجهاد  »رح��ل��ة 
د�ن  ب�»جائزة   2006 �لعام  �آخ��ري��ن  �سحافيين  ثالثة  مع  ف��از 
با�سم  يت  �ُسمِّ �لتي  دولر(،  مليون  )قيمتها  �لعبرية  ديفيد« 
رجل �لأعمال �لإ�سر�ئيلي. وفي 4 مايو 2007، ناَل �أي�ساً من 
»�للجنة �ليهودية �لأميركية« جائزة و�سائل �لإعالم )�لدورة 

رقم 101(.
»�إيزي�س« حملة دعم  �أطلقت عبر منظمة  �أما كولومبو؛ فقد 
ليدن،  ومايكل  زوجها  بال�ستر�ك مع  �لعر�ق«،  على  »�لحرب 
�لأكاديمي �لفاعل في حزب �لمحافظين �لجدد وع�سو معهد 
�إن��ت��رب��ر�ي��ز«، و���س��اح��ب نظريَتي »�ل��ت��دم��ي��ر �ل��ب��ّن��اء«  »�أم��ي��رك��ا 
�أح���د�ث  �أع��ق��اب  ف��ي  �أطلقهما  �للتين  �ل��خ��اّلق��ة«  و»�ل��ف��و���س��ى 
�أي�ساً  كولومبو  وت�����س��ارك   .2001 �أي��ل��ول  م��ن  ع�سر  �ل��ح��ادي 
باعتبارها  �لعالمية  و�لموؤتمر�ت  �لمحافل  من  �لعديد  في 
�لتي  للديموقر�طية«  �لأوروب��ي��ة  ل�»�لموؤ�س�سة  ُممّثاًل  ع�سو�ً 
�لدفاع عن �لديموقر�طيات«  ل�»موؤ�س�سة  �أوروبياً  ُتعتبر وجهاً 
من  مبا�سر  باإ�سر�ف  لإ�سر�ئيل،  بدورها  �لمو�لية  �لأميركية 

�لمحافظين �لجدد.
�أجرتها   ،)2007 �أيلول   12( تيمبو«  »�إي��ل  ن�سرتها  مقابلة  في 
جوزيبي دي كارلي، نقر�أ باأن �لحاخام ريكاردو دي �سيني قّدم 
�إ�سر�ئيل«  »تحيا  �لأخ��ي��ر  كتابه  ع��ن  ع��اّلم  لل�سحافي  �سكر�ً 
�ليهودي  �لكني�س  د�خ��ل  كولومبو  وزوجته  وج��وده هو  خالل 
في روما في �ل�سيف �لما�سي! )للمزيد؛ ر�جع �لمقال �لذي 
و�إيطالية  »م�سلم  ع��ن��و�ن  تحت  »ه��اآرت�����س«  �سحيفة  ن�سرته 

و�ل�سهيونية«(.
ت�سترك كولومبو في �لعديد من �لمجموعات �ل�سيا�سية، على 
»م�ساندة  مثل:  �إ�سر�ئيل،  �إلى  �لمنحازة  ب��وك«،  »في�س  موقع 
»�سباح  �إ�سر�ئيل«،  و�لحب  �ل�سالم  �أر�س  »م�ساندة  �إ�سر�ئيل«، 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، »�أ���س��دق��اء �إ���س��ر�ئ��ي��ل«، »ل��دع��م جي�س �إ���س��ر�ئ��ي��ل 
و�ل��دي��م��وق��ر�ط��ي��ة �ل��وح��ي��دة ف��ي �ل�����س��رق �لأو����س���ط«، »حملة 
و�إلى  �إل��خ.  لبنان«...  يهود  �أجل  »من  لل�سامية«،  �لعد�ء  وقف 
�أ�ستاذة �لجغر�فيا �ل�سيا�سية  جانب تلك �لمجموعات، تن�سط 
و�لحّريات  �لإن�سان  تقع على تخوم حقوق  في ق�سايا عربية 
�لعامة في �لوطن �لعربي... �إل �أن هذه �لهتمامات ل ُتقارن 
و�لتي  فوبيا«،  »�لإ���س��الم  حالة  ت�سخيم  ف��ي  حملتها  بحجم 

تعمل عليها �إلى جو�ر زوجها و�سخ�سيات �أوروبية نا�سطة في 
هذ� �لمجال.

�أم����ا ب��خ�����س��و���س ك��ت��اب��ات��ه��ا، ف��ه��ي غ��ال��ب��اً م��ا ت��ع��م��د �إل����ى و�سع 
و»�إرهاباً  �أ�سولياً  باعتباره  فتقّدمه  و�حدة،  �سّلة  في  �لإ�سالم 
»�لقاعدة«  من  �لتنظيمي  �لحر�ك  كل  فيه  يجتمع  ماً«،  منظَّ
ب�»حزب �هلل« و»حما�س« و»�لجهاد �لإ�سالمي«، و�سوًل  مرور�ً 
�لعربية  �لمملكة  جو�ر  �إلى  �لثيوقر�طية  �إير�ن  ت�سنيف  �إلى 
تمار�سه  ما  �إن  �لأم��ر  نهاية  في  تقول  توليفة  في  �ل�سعودية، 
�إ�سر�ئيل من �سفك للدماء هو من �أجل �لبقاء و�لحفاظ على 

»�لديموقر�طية �لوحيدة في �ل�سرق �لأو�سط«!
�لن�سخة   - �لناقد  »�سبكة  موقع  على  من�سور  لها  مقال  ف��ي 
و�لعرب  �ليون�سكو،  �لكتب،  »ح��رق  عنو�ن  حمل  �لإنكليزية« 
�لم�سري  �لثقافة  وزي��ر  عن  كولومبو  تحّدثت  �لمعتدلون«، 
�ل��ع��ام  �ل��م��دي��ر  من�سب  م��ع��رك��ة  خ�سر  �ل���ذي  ح�سني،  ف����اروق 
ل�»�ليون�سكو« لم�سلحة �لبلغارية �إرينا بوكوفا، موؤّيدًة عري�سَة 
عها كل من برنار هنري ليفي و�إيلي ويزل  �لمنا�سدة �لتي وقَّ
تعار�س  و�لتي   ،)2008 مايو   21 )»لوموند«  كلود  ولن��زم��ان 
تر�سيح ح�سني لأنه �أعلن ذ�ت مّرة باأنه �سيقوم باإحر�ق �لكتب 
بع�س  عجيبة  بحما�سة  ك��ول��وم��ب��و  وت��ت��رج��م  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة. 
ت�سريحات ح�سني �لتي تناول فيها �إ�سر�ئيل، مثل: »�إ�سر�ئيل 
�لح�سارة،  بناء  في  �لزمن  من  حقبة  �أي  في  �أب���د�ً  ت�سهم  لم 
�لغير.  ع��ل��ى ممتلكات  ب��ال���س��ت��ي��الء  �إل  ي��وم��اً  ت��ق��م  ل��م  لأن��ه��ا 
ثقافة  ه��ي  ب��ل  �إن�سانية،  ثقافة  لي�ست  �لإ�سر�ئيلية  �لثقافة 
عدو�نية وعن�سرية ومّدعية، تقوم على �أ�سا�س ب�سيط �أل وهو 

عي بعد ذلك ملكيتها له«. �سرقة ما لي�س ملكها لتدَّ
ب���ل �إن���ه���ا ت��رف�����س �ع���ت���ذ�ر ح�����س��ن��ي ف���ي ���س��ح��ي��ف��ة »ل��وم��ون��د«  
�ل���ي���وم«(، حيث  �ل��ع��رب��ي��ة ف��ي �سحيفة »�ل��م�����س��ري  )وب��ال��ل��غ��ة 
قال  �لم�سري  »�لوزير  �أن  م�سيفًة  �سعيفاً«،  »�عتذ�ر�ً  تعتبره 
�إ�سر�ئيل«. هذ� �سحيح.  مع  �ل�سالم  �سنعت  »دولة  �إنه ممّثل 
حكماء  »ب��روت��وك��ولت  تباع  م�سر  في  نف�سه،  �لوقت  في  لكن 
�سهيون« �إلى جانب �ل�سحف. في م�سر ل يرد ذكر �إ�سر�ئيل 
وزير  ي�ستطيع  »�لمعتدلة«  م�سر  في  �لمدر�سية.  �لكتب  في 
�إحر�ق  ب�سرورة  علناً  ي�سّرح  �أن  فاروق ح�سني  »معتدل« مثل 

�لكتب �لإ�سر�ئيلية«.
باأنه  ح�سني  م��ذّك��رًة  نف�سه،  �لمنو�ل  على  كولومبو  وت�ستمّر 
»قد ن�سي �أنه في حين يمكننا �لعثور على �لترجمات �لعبرية 
�إ�سر�ئيل،  لالأدب �لعربي ومعظم رو�يات نجيب محفوظ في 
�إلى  �إ�سر�ئيلية مترجمة  من �لم�ستحيل �لعثور على موؤلفات 

�للغة �لعربية في م�سر«.
ب��اأن تر�سيحه مدعوم من  ذل��ك، حين يقول ح�سني  �أكثر من 
�لإ���س��الم��ي«،  �لموؤتمر  و»منظمة  �لعربية«  �ل���دول  »ج��ام��ع��ة 
�لم�سري  �ل��وزي��ر  ��رًة  م��ذكِّ تقعد،  ول  كولومبو  قائمة  ت��ق��وم 

�لتي  �لعربية،  �ل��دول  جامعة  �أن  ينكر  �أن  ي�ستطيع  »ل  باأنه 
بعد   1979 �لعام  م�سر  ع�سوية  عّلقت   ،1945 �لعام  تاأ�ّس�ست 
�أن عادت  �إ�سر�ئيل، ثم ما لبثت  �ل�سالم مع  توقيعها معاهدة 
بل  فقط«،  �أع��و�م  ع�سرة  بعد  �لعربية  �لجامعة  ع�سوية  �إل��ى 
�لدول  ل�»جامعة  �للكتروني  �لموقع  في  وتفّت�س  تبحث  �إنها 
�لعربية« ل�سطياد مثل هذه �لمعلومة: »يمكنك �لعثور على 
وثيقة تعود �إلى �لعام 2002 ت�سير �إلى �أن مجل�س جامعة �لدول 
�لقديمة،  �لع�سور  منذ  �لقد�س  ع��روب��ة  على  ي��وؤك��د  �لعربية 
و�لجغر�فية  و�لتاريخية  و�لروحية  �ل�سيا�سية  قيمها  ويوؤكد 
و�لمدينة  �لم�ستقلة،  �لفل�سطينية  للدولة  باعتبارها عا�سمة 
تبديدها تحت  �أو  بها  �لعبث  ينبغي عدم  د�ئ��رة حمر�ء  تمثل 

�أي ظرف«.
�لتي  �لإ���س��الم��ي«  �لموؤتمر  »منظمة  على  �لكاتبة  ج  ت��ع��رِّ ث��م 
ناق�ست في موؤتمر لها تعريف �لإرهاب »دون �أي نجاح. وفيما 
يتعّلق بتعريف �لهجمات �لنتحارية �لفل�سطينية، فقد �سّرح 
�لم�ساركون في �جتماعات �لموؤتمر برف�س �أي محاولة للربط 
حّقه  ممار�سة  في  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ون�سال  �لإره��اب  بين 
�لم�ستقّلة وعا�سمتها  دولته  �إقامة  في  للت�سّرف  �لقابل  غير 
�إرهاب  �ل�سريف. وهذ� يعني: في فل�سطين ل يوجد  �لقد�س 
»�لنتفا�سة  �لم�ساركون  عّرفها  كما  وهي  مقاومة،  فقط  بل 
��سُتخدمت  �إرهاب �لدولة،  �أن كلمة �لإرهاب:  �لمباركة«. بيد 
لو�سف �لعتد�ء�ت �لإ�سر�ئيلية على �لأر��سي �لفل�سطينية«.

»رّبما  �إنهما  بالقول  �سَتين  �لموؤ�سَّ هاتين  ف��ي  ر�أي��ه��ا  وتختم 
تتفقان مع ح�سني في دعوته �إلى �إحر�ق �لكتب �لإ�سر�ئيلية، 
�أم��ر�ً  �إط��الق �سفة »�سيا�سي معتدل« عليه بات  �أن  �إل��ى درج��ة 
ر�ئعاً«! ثّم لتحّذر �لجميع من تعميم ��ستخد�م كلمة »معتدل«! 
�ل�سفة على �سخ�س  ه��ذه  �إط��الق  �إل��ى  نميل  ما  »لأن��ن��ا غالباً 
�ل��ذي  �ل�سخ�س  �لإط���الق.  على  معتدًل  لي�س  ه��و  بينما  م��ا، 
�لنتحارية  �لهجمات  يعتبر  لكنه ل  �لإره��اب،  �إنه �سّد  يقول 
ثمة  معتدل.  باأنه  و�سفه  يمكن  �إره��اب��اً،  �لإ�سر�ئيليين  �سّد 
وكّتاب  مثّقفين  م��ن  �لعربي،  �لعالم  ف��ي  �لنا�س  م��ن  �لكثير 
هو  ف��اروق ح�سني  �لقبيل.  هذ�  دين، من  وعلماء  و�سيا�سيين 

و�حد منهم«.
�ل�ست�سر�ق  بو�بة  من  �لعربي  �لوطن  �إل��ى  كولومبو  دخلت 
�لكاتبات  �أنطولوجيا  فترجمت  �لإيطالية،  �إل��ى  و�لترجمة 
يكفي«  م��ا  �أرت��ك��ب  »ل��م  ع��ن��و�ن  تحت  �لمعا�سر�ت  �ل��ع��رب��ي��ات 
�لذي �أخذته من �سعر �سديقتها �للبنانية جمانة حد�د. وقد 
و�لدين  كالجن�س  متنّوعة  ق�سايا  تتناول  ن�سو�ساً  �ختارت 
�ل��زوج��ات...  وت��ع��ّدد  و�ل��ط��الق  و�لختان  و�لمثلّية  و�لإره���اب 

�إلخ.
كما �أنها ترجمت موؤخر�ً لل�ساعر �لأردني �إ�سالم �سمحان »لمن 
�ستحمل �لوردة«، و��ست�سافته في روما لمّرتين على �لتو�لي، 
قبل �أن يعود �إلينا بحو�ر معها ن�سرته �سحيفة »�لعرب �ليوم« 
ر�أي��ه��ا في  فيه عن  �ساألها  وق��د   ،)2010 �سباط  �لأردن��ي��ة )21 

»�لنز�ع« )ولي�س �لحتالل!( بين �لعرب و�لإ�سر�ئيليين.
ولي�س بعيد�ً عن �سمحان، كاَل �سحافيون وكّتاب عرب �آخرون 
بينهم  روما، ومن  �لآتي من  »�لتنويري«  لم�سروعها  �لمديح 

�ساكر �لنابل�سي.
�إلى  معّلقة  و�لإجابات  �لأ�سئلة حبلى  �أن  �أعتقد  �آخ��ر�ً،  ولي�س 

»حين مي�سرة«.

محمد الب�شتاوي

اأن جذوعهّن  تعرف  ال  المبتورات،  الن�صاء  هاتي 
منازل ثملة 

يطردن العقارب من اأرحامهّن كما يطرُدني ال�صمُّ 
من َوْردته 

يقتفين اأثر االأ�صياء باأنف ذاهل وال يعلمن اأني دفاعًا عن هذا 
الال�صيء اأ�صحذ كل �صكاكين العالم...

***
كما يمثل التراب اأمام الوجه الذي انهال عليه مّرة 

كما يع�ّص الج�صد توابيته الطرّية 
كما يجرف البلل لّذة ثاأره حين تموت تّفاحة 

اأحدهم �صيقول 
ي... ُكفِّ

ال ُتجه�صي قرابينك 
ي  ُكفِّ

ال تلم�صي الماء هكذا كاأنك نبّية 
كالكما خرافة بربرية تبحث عّمن ي�صّدقها...

كانت يدي تلهو، تنخ�ص المعنى باإبر طويلة، ثم تموت كاملة، 
كالنحل تمامًا

 كانت يدي نحلة، �صّد اأ�صالئها...
يطلق  نافذتها...  من  العا�صقة  تمّده  الذي  هذا  م�صّلح...  عنٌق 

الر�صا�ص علّي 

... اأيتها الياب�صة التي انك�صر مفتاحها في �صّرة الهاوية 
ال تعّريني هكذا اأمام بيوت العناكب 

ال تف�صحيني هكذا اأمام كرياتي ال�صوداء...
�صعي في فمي اأمواجًا �صغيرة ودعيها تُلْكني...

اأحدهم �صيقول 
اأنا حفيدك حين امتالأ ثدياك بغيم اأ�صود 

بكل  ه��ذا،  �صوتك  تعبر  �صّماء  اأ�صجار  من  فتنة  اأ���ص��ّد  لي�ص 
�صعادة جذورها القبيحة...

اأنا بنف�صجكم  اأيها الحّدادون، اطرقوا راأ�صي جّيدًا
اجعلوه حدوة في اأرجل االأح�صنة ودعوها ترك�ص حّتى تقتلها 

الرائحة على مدخل االأر�ص...
اأنا قوائمك اأيتها االأرحام،

 حين توّدين النجاة باأجّنة الظالل التي تحملين 
اأخبريني، الأنطلق كالريح اإلى بيت الرمل...

ًا اأيتها الطيور، ال ُتحلِّقي هكذا فوق ج�صدي  �صاأ�صير فخَّ
�صاأ�صير طاعونًا واأ�صيب االأ�صجار التي تخاف من النار 

ثم ن�صف قاتلة...
�صاأ�صير ذاك الماء االآ�صن الذي ال يرى وجَه اأحد 

وعينها  ق�ّص...  من  البهّية... �صدرها  الحقل  فّزاعة  �صاأ�صير 
تع�ّص على �صفتها  الجوار �صواها...  اأحد في  مفقوءة... وال 

ال�صفلى لتطرد �صراخها... لينمو العالم كما يجب...
�صاأ�صير حربًا، قريبًا، وتنمو لي جمجمة اأخرى ت�صُع كل هذا 

الدخان...

اأحدهم �صيقول...
اأنا ذئبك حين تع�صقين كبنات اآوى 

لو تفتحين دمك حين يداهمك الَخَر�ُص... لو تفتحينه كمظّلة، 
كعين غولة، كباب من قرن �صحيق ت�صمع الحانات �صريره... 
المالك  ابة  �صبَّ وتجلدين  قلياًل...  قلياًل...  دم��ك  تفتحين  لو 
ماذا  م��اذا �صيحدث؟ ها؟  ال�صاقطين هناك،  اإل��ى  ي�صير  ال��ذي 

�صيحدث؟

اأيها الجنون، هل لك �صاقان؟ 
ه�ل ت�صت�دير اإن �ص�مع�ت اأح�دًا يناديك؟ 

لي�ص كل حطام ي�صيء كبذرتك الحارقة
لي�ص كل طريدة ت�صبه معجزة المراأة النائمة في �صرخك 

ثمة ما تجّففه في قبو جناَحيك 
حين تخرج  لتلتقط اأنفا�ص قاتليك 

راأ�ص �صاعرة ملتهب 
اطرقوه اأيها الحّدادون

اجعلوه نوافَذ واأبوابًا
من  تخرج  الموتى  كل  ودع��وا  م�صراَعيها  على  افتحوها  ثم 

هناك...
اأيها الجنون...

ال تعقلها...
الحانات ال�صارية...

الَعَتَمة العظيمة...
�صرر النبوءات وفرقعة الم�صائر في الف�صاء  

... ال��تي ت�صتهي اأن تعوي عاليًا 
عاااليًا...

�صفتاها مزمومتان ك�صنوبرة وظهرها بوق 
ُتف�صح الطريق لحاجَبيها كي يرتفعا اإلى ال�صماء حين تعرف 

الطريق اإلى  بيتها  
تفرك الندبة بالرغبة والملح... ال تتوّقف حّتى ت�صقط ذائبة، 

يلمع في بقايا كاحلها... بقايا اأغ�صان...
جحر  م��ن  ال�����ص��اف��ل��ة  ال��ق�����ص��ي��دة  ت��ط��رد  اأن  ت�صتهي  ال��ت��ي   ...

التفاتاتها 
ئه منقار الطين وهو ينقر خلقًا جديدًا  ا�صمها ما ُيهجِّ

اأحدهم �صيقول 
�صاأموت قبل اأن اأقتل غزااًل، هل تقتلينه من اأجلي؟

اأحدهم �صيربت على ظهرها كقطة 
- اأنا زفيرك... اأتذكرينني؟ 

***
التي �صمتها  اإ�صفنجة، وخدرها قّنا�ص 

قادرة، كاأي يد، اأن ُت�صرك ب�اأ�ص�ابعها 
كاأي نخب، اأن تطيح براأ�صها بعيدًا

كاأي هلو�صة، اأن ت�صحل العالم وراءها 

الذئاب ثملة... ثملة 
وهذا اللهاث جميل...

�شمر دياب

فالنتينا كولومبو كانت وراء منح اإحدى ال�صاعرات اللبنانيات 
جائزة »�صمال جنوب« االإيطالية، وهي جائزة مح�ص اإن�صانية 

ال عالقة لها بال�صعر.
الغاوون



�لعدد 27 - �ل�سبت  1  �أّيار  2010�لعدد 27 - �ل�سبت  1  �أّيار  2010

محمود دروي�س، 
بري�سة: عبد
�هلل �أحمد.

، �صذَّ بكلِّ قواك عن القاعدة« »�صذَّ
اإلى �شاعر �شاب

في ما كتبه محمود دروي�س في �أعماله �لأخيرة، ب�سكل خا�س، 
وبد�يًة من ديو�نه »�أحد ع�سر كوكباً«، تحديد�ً، بدت �لم�سافة 
و��سحًة، في تجربته، بين كتابة، كانت، في �أول �أمرها تحر�س 
نف�سه  هو  لل�سعر،  عل�ى مفهوم  كما حر�ست  على مو�سوعها، 
�لذي ظّل �لرّو�د، ومن جاء بعدهم، بما فيهم دروي�س نف�سه، 
ل  �ل�سع�رية،  و�عتب�ار  ثو�بته،  بع�س  ممار�سة  على  يحر�سون 
�ل�سعرية  �لوزن. وهو ما �ستاأتي  �لمهيمن؛  �إل بد�ّلها  تحدث 
�لمعا�سرة لتو�ّسعه بع�س �ل�سيء، بتحويل �لتجاه �إلى مفهوم 

�لإيقاع بدل �لوزن.
في �ل�سعر �لعربي �لقديم، ثّمة �إيحاء�ت كثيرة، رقت بالإيقاع، 
�إلى هذ� �لمفهوم ذ�ته، لكنها لم تبّرره نظرياً، وهذ� هو �لفرق 

بين �لمفهوم �ل�سّيق للوزن، و�لمفهوم �لو��سع لالإيقاع.
�أو  �أنه لي�س �لنبر وحده،  لي�س �لإيقاع، هو �لوزن وحده، كما 
ت��ك��ر�ر�ت،  من  وحديثها،  قديمها  �لن�سو�س،  به  �ستحفل  ما 
وتقابالت، في �أكثر من م�ستوى من م�ستويات بنائها �للغوي. 
ما يجعل  �ل�سعري، هو  �لن�س  في  �أكبر من هذ� يحدث  ثمة 
�ل�سعرية  عطب  هو  وه��ذ�  �أكبر،  ك��د�لٍّ  لي�س،  يتحّقق  �إيقاعه 
وهو  �ل��و�ح��د،  مفهوم  ف��ي  ب��دوره��ا  �سقطت  �لتي  �لمعا�سرة، 
ي�سعى  كان  ما  في  �لميتافيزيقية،  برع�ساته  م�سكوٌن  مفهوم 

للناأي بنف�سه عنها، �أو �لإقامة خارج �سمائها.
تجربته  ف��ي  لأن���ه،  �ل�سماء،  ه��ذه  خ���ارج  ك��ان  دروي�����س، طبعاً، 
دون  �أن يحدث  يمكنه  �سعرياً، ل  بن�ّس،  م�سغوًل  كان  �لأول��ى 
وزن، وهذه حقيقة ل يمكن تبريرها بغير �سرطها هذ�، لذلك 
فالتجاوز�ت �لتي حدثت، وزنياً، في �سياق هذه �لتجربة، ظّلت 
محدودًة، لأن �لن�س كان، �آنذ�ك منهمكاً في مو�سوعه، �أكثر 
مما كان �ل�سعر، كمو�سوع، في ذ�ته، �أو في �سرطه �ل�سعري، �أو 

�لجمالي، هو ما يحكم �سياق �لتجربة، �أو يوّجهها.
هذه  ف��ي  مهّمة  لن�سو�س  �ل�سعرية،  �لقيمة  �إن��ك��ار  يمكن  ل 
�لتجربة، كما ل يمكن ن�سيان، �أن دروي�س ز�ول �ل�سعر بحذق، 
وب��ح��رف��ي��ة خ��ا���س��ة، ل��ك��ن ح��ج��اب �ل��م��و���س��وع، ك����ان، ف��ي ه��ذه 
�لن�سو�س ذ�تها، يعّتم �ل�سعري، وُيلب�سه لبا�سه،  هذ� ما جعل 
�إلى  موؤّجلًة  �ستظّل  �سفافته  بحجاٍب،  يحدث  كج�سٍد،  �لن�س 

حين.
م��ح��ّددي��ن،  ���س��ع��ر�ء  ت��ج��ارب  حكم  �ل���ذي  �لم�سترك،  �لمفهوم 
�ل�سعرية  في  ي�سري  ظ��لَّ  ما  هو  �ل�سّياب،  ن�سب  من  ت��ح��ّدرو� 
�ل�سعَرين؛  ب��ت��اأث��ي��ر  »���س��ع��ر«،  ك��ان��ت مجلة  م��ا  وه���و  �ل��ع��رب��ي��ة، 

�لأم���ي���رك���ي و�ل��ف��رن�����س��ي، �ل��ح��دي��َث��ي��ن، ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��وي��ل��ه، 
بدت،  �أر����ٍس  �إل��ى  بقديمها،  �لمفعمة  �أر�سه  من  به  و�لخروج 
به  �ل���ذي  �لأ���س��ل  ه��و غير  �أ���س��ل  �أو  بعيد،  ن�سب  ذ�ت  �آن����ذ�ك، 

�حتمى �أحفاد �ل�سّياب.
�لحد�ثة،  ولم يخ�س  �لتج�ربة،  ور�ء هذه  َين�سْق  لم  دروي�س، 
�أحد حو�ر�ته، ما ز�ل،  بمعنى »�سعر«، فهو، كان، كما قال في 
�آنذ�ك، يقي�م في مرجعيات �سعرية بعيدة عن هذ� �لذي ج�رى 
في  �ل�سعر،  وك��ان  ذرو�ت��ه��ا،  في  كانت  فالق�سية،  منه.  قريباً 
�لمفهوم �لعربي، �لذي �رتبط، بمفهومات، من مثل �لقومية، 
�أو �للتز�م، �أو غيرها مما �نت�سر في ثنيات �لخطاب �لعربي، 
طبعاً بما كان يفد من هّبات �آتية من هنا وهناك، كان ما ي�ز�ل، 
�أد�ًة لحمل �أعباء هذ� �لو�فد، �أو �لمر�آة �لتي عليها تنعك�س كل 

�أحد�ث، �لزمن، و�نتكا�ساته.
لم يخ�رج دروي�س، ف�ي »�أحد ع�س�ر كوكباً«، على �لمو�سوع، بل 
�إطارها �ل�سخ�سي،  عمل عل�ى تو�سيعه. لم تع�د �لق�سية، ف�ي 
�إل��ى  �ل�����س��اع��ر، فهو نقلها  �ل�����س��ّي��ق، ه��ي م��و���س��وع  �ل��ق��وم��ي  �أو 
ُبعدها �لإن�ساني، وجعل حج�م �لماأ�ساة يّت�سع، لي�سمل �ل�سمير 
�لإن�ساني، ولت�سير �لماأ�ساة �ساملًة، لها تاريخ يعود �إلى �أبع�د 
لي�ست  �ل��م��اأ���س��اة  قب�ل.  م��ن  يعتقده  نف�سه  �ل�ساع�ر  ك��ان  مما 
عربية، ول هي م�ساألة هوية، �إنها م�ساألة �سمير �إن�ساني، فقد 
كّل �سروط �إن�سانيته، ليجعل من �لدم و�لإبادة لغته �لتي بها 

يوؤ�ّس�س لوجود، هو �لوجود كما ير�ه هو، ل كما هو موجود.
لعّل في تو�سيع حدود �لق�سية، وفي هذ� �لبعد �لإن�ساني، �لذي 
به، غّير دروي�س �ّتجاه �لق�سية، ما جعل �ل�سعرّي، في تجربته 
هذه، ي�سير غير ما كان عليه من قبل. �ساعفت �للغة تخّففها 
وخ�رج  �لثقيلة،  �لبالغية  و�ل�ستعمالت  �ل�سور،  �أحمال  من 
�ل��وزن �سار  �لإيقاع.  �إلى �سعرية  �ل��وزن،  بالن�س، من �سعرية 
رقماً �سمن معادلة، ل يمكن حّلها بالكتفاء باأحد عنا�سرها، 
فهذ� �سيكون �بت�سار�ً، ونوعاً من �لجتز�ء غير �لمقبول، لما 

ل يقبل �لتجزيء.
في ديو�ن »لماذ� تركت �لح�سان وحيد�ً«، لم تعد تجربة �لن�س 
�لو�حد هي ما يحكم �لعمل، كما حدث في »�أحد ع�سر كوكباً«. 
ن�سو�ٌس ق�سيرٌة، �لذ�ت فيها، في تقاطعاتها مع ما�سيها، مع 
�ل�سخ�سي �لبعيد، هي ما يجمع بين هذه �لن�سو�س، ويوّحدها، 
ثّمة  و�ل�سفحات.  �لعناوين،  م�ستوى  في  �نف�سالتها،  رغ��م 
»نث�رية  وتوّحدها، هي  �لديو�ن،  ن�سو�س  ت�سّد  بنيوية  لحمة 
حديدي  �سبحي  �ل�سديق  مفهوم  �أ�ستعمل  ولن  �إيقاعاتها«. 
�لذي، �عتبرها نثر وزٍن. فهو ذهب، بانتباه �سديد �إلى �إحدى 
�سماه  م��ا  ف��ي  لي�س  لكن  دروي�����س،  تجربة  خ�سو�سيات  �أه���م 

ب�»ق�سيدة �لنثر« �لتي كتبها في بع�س ن�سو�س �ل�سبعينيات، 
دروي�س  عالق�ة  لي�سمل  ذلك  يط�ال  �لأم�ر،  �إن  بل  غي�رها،  �أو 
يع�د  لم  �لذي،  لل�سعر،  �لجدي�د  وبمفهومه  باللغة من جه�ة، 
�أو من جاء بعدهم، فهو  مقت�سر�ً عل�ى ظالل تجرب�ة �ل��رّو�د 
قلب �لمفاهيم، ولم تعد ق�سيته �ل�سعرية هي ما يف�سل �لوزن 
�أ�سبحت  لأن��ه��ا  بكثير،  ذل��ك  م��ن  �أكب�ر  ���س��ارت  ب��ل  �لنثر،  ع��ن 
م�ساألَة �سع�ريٍة ل تكتفي بالبناء �لكال�سيكي لل�سعر، بح�سره 
في �لق�سيدة، ولو �أن دروي�س بقي نظرياً ي�سّمي عمله هكذ�، 
بل �ستعمل على �لعودة بال�سع�ر �إلى �أ�سوله �لأولى؛ �إلى �للغة، 
قبل �أن يت�ّم ف�سلها، �أو �سطرها �إلى ما هو نثر وما هو �سعر. 
بان�سر�ح  �ل�سع�ر  ز�ول  �لأول���ى،  تجربته  ت��ال  م��ا  ف��ي  دروي�����س، 
�إلى  وبالنظر  مكان،  من  �أكثر  في  �لخليل،  باإحر�ج  �لمفهوم، 

�لن�س، �إّبان �نكتابه، ل بما هو موجود، و�سابق.
�سي�سبح هذ� �لنوع من �لكتابة �لمتحّللة من �سمك تعبير�تها 
�لبالغية، هي �لأفق �لجديد �لذي �سارت فيه تجربة دروي�س. 
»�لجد�رية« كانت نوعاً من �لكتابة �ل�سائلة. �أوّد �أن �أذّكر هنا، 
با�ستعمال �لقدماء للماء في حديثهم عن �لكتابة، �أو عن �ل�سعر 
تحديد�ً. فعل �لماء في �لكتابة، هو �أحد �أ�سر�ر �ن�سيابها، وما 
حّد  في  �ل��وزن  يعد  لم  �إيقاعاتها.  في  تنّوعات  به من  تحفل 
ذ�ته م�سكلًة، �أو هكذ� و�سل دروي�س �إلى قناعته �لخا�سة، �لتي 
�ستنجو به من فخاخ �ل�سور و�لتعبير�ت �لم�ست�ركة، في قديم 
فيها   ، �سعريٍّ �أل��ق  لحظة  »�لجد�رية«  كانت  وحديثه.  �ل�سعر 
تن�ساب،  �للغة  فيه،  �آخر،  �سع�ر  نب�س  ي�ده على  و�سع محمود 

كما لو �أنها �لّنهر �لذي ل يتعّثر، �أو تخنقه �حتبا�ساته.
ف�����ي ح��دي��ث��ي م��ع دروي�����س ف��ي ر�م �هلل، ع��ن ه���ذ� �ل��م��و���س��وع، 
�لماء  و�ن�����س��ي��اب  �لإي��ق��اع  �ل��ع��الق��ة بين  م��ا يخ�ّس  وت��ح��دي��د�ً 
�لي�وم،  �ل�سع�ر  �أن  و�عتبر  و��سح�ًة،  ��ستجابته  كانت  وتدّفقه، 
وهو كان ف�ي لحظ�ة ما يعتب�ر »�لجد�رية« رّبما �آخر عمل له، 
�ُسمكها،  من  باللغة  و�لخروج  �سعريته،  تنويع  �إلى  حاجة  في 
ما  �أو  و�لتدّفق،  �لن�سر�ح  من  حالة  �إل��ى  �لبالغي،  بالمعنى 

�سّميناه بال�سيالن.
يو�سف،  �سعدي  بتجربة  معجباً  دروي�س  يكون  �أن  عبثاً  لي�س 
ن��اأت  ل�سعرية  ��ستجابًة  فيها  ي��رى  ك��ان  فهو  لها،  ومتحّم�ساً 
بنف�سها عن �ختيار�ت �لكتابة �لكال�سيكية، و�أحّلت مكانها كتابًة 
ت�ستبيح �ليومي، لي�س في �ألفاظه وتر�كيبه، بل في �سال�سته، 
وما به يحدث �لكالم بال كلفٍة، �أو ذهاٍب لما �سار �ليوم بعيد�ً 
نف�سه.  �لحديث  �لقارئ  ح�سا�سية  وعن  �لنا�س،  ��ستعمال  عن 
ثمة من يخو�سون هذ� �لنوع من �ل�ستعمال �للغوي، لكنهم 
ت.  وت�سمَّ تجربتهم،  �ّت�سمت  به  �سعرّي  �سياق  وفق  يوّلفونه، 

�شالح ب��شريف

محمد  �لم�سري  �ل�ساعر  بتجربة  هنا  �أذّك��ر 
بركات  �سليم  بتجربة  �أو  مثاًل،  عفيفي مطر 
�ختيارها  وف��ق  يعتبرها،  دروي�����س  ك��ان  �ل��ت��ي 
هذ�، ذ�ت �أهمي�ة خا�سة، وهي كذلك بالفعل. 
دروي�س  ن�س�رها  �لتي  �لأخيرة  �لن�سو�س  في 
ف��ي ج��ري��دة »�ل��ق��د���س �ل��ع��رب��ي« قبيل وف��ات��ه، 
وف��ي م��ا ظه�ر بعد م��وت��ه، ك��ان و����س��ح��اً لي، 
على �لأقل، �أّن يده ��ستطابت ماءها ب�سال�سة 
ن����ادرة، وب���دت �ل��ت��ج��رب��ة، ف��ي �أف���ق م��ا يجري 
من  تخو�سه  كانت  عّما  �نعطفت  قد  عربياً، 
ي�ساعف  ن�ّس  كّل  في  كان  دروي�س  و�أن  قبل، 
ج��رع��ات �ل��ت��ج��ري��ب �أك���ث���ر، رغ���م �أن����ه، ف��ي ما 
بن�سيج  �آخر حياته، بقي على �سلة  كتبه، في 
ب���ن���اء »�ل����ج����د�ري����ة«. �ل��م�����س��اف��ة، رغ����م ذل���ك، 
يكن مغامر�ً  لم  دروي�س  لأن  �أو�سع،  �أ�سبحت 
ك��ب��ي��ر�ً ف��ي م��ج��ال �ل��ت��ج��ري��ب �ل�����س��ع��ري، كما 
�أو من جاوؤو�  �ل�ساأن عند بع�س مجايليه  هو 
بعده. �سحيح �أنه بقي حري�ساً على �سفاهية 
ن�سو�سه، وقابليتها لالإن�ساد بجرعات عالية، 
�لمكتوب  فيها  ب��د�  �لأخ��ي��رة  �لن�سو�س  لكن 
حا�سر�ً، من خالل �ختيار�ته في بناء �ل�سور، 
بناوؤها،  حيث  من  مرّكبة،  جمل  �نتقاء  وف��ي 
لفر�س  د�ئ���م���اً،  ي��ت��دّخ��ل  �ل�����س��ف��اه��ي  �أّن  رغ���م 
�لختيار  مهيمنات  �أح��د  باعتباره  ح�سوره، 

�لجمالي لدروي�س.
�لذهاب �إلى �لكتابة، لي�س �ختيار�ً �ساماًل في 
تجارب �لرّو�د، ومن �أتو� بعدهم، فهو نوع من 
�لوعي �ل�سعري �لمتاأّخر، �لذي حدث �لتنّبه 
�ل�سفحة  وعي  بعد  �لعربية،  �لثقافة  في  له 
�أوما �سّميته  كد�ّل من دو�ّل �لن�س �ل�سع�رّي، 
»ند�ء  �لأخي�ر  كتابي  ف�ي  �ل�سمت«  ب�»تمجيد 
�ل�����س��ع��ر«. ك��ن��ت ن��ّب��ه��ت، �إل���ى �أن دروي�������س، في 
بقي  �لأ���س��ط��ر،  وت��وزي��ع  بال�سفحة  يتعّلق  م��ا 
ملت�زماً بنمط توزيع �ل�سطر �ل�سعري نف�سه، 
�لأول��ى لما  �ل�سعرية  �لتجارب  كما ظه�ر ف�ي 
���س��ّم��ي ب���»�ل�����س��ع�����ر �ل��ح�����ّر«. ل��م ي��ح��د محمود 
يعباأ  ول��م  لالأ�سطر،  �ل��ع��م��ودي  �ل��ت��وزي��ع  ع��ن 
، فهو و��سل رهانه �ل�سفاهي،  بال�سفحة، كد�لٍّ
�لملت�سق، بطبيعة ذ�ئقته �ل�سعرية، �لتي لم 
تب�رح، في �ختيارها �لقديم، �سلوك �لمتنّبي، 
�أعني، ما كان يحر�س �لمتنّبي على �ختياره 
�أن يخاطب م�ستمعيه. لم  من �سيغ تتيح له 
ي��ت��ن��ازل دروي�����س ع��ن ه��ذ� �ل�����س��رط، رغ��م �أن��ه 
وو�ّسع  �ل�سابقة،  �أحمالها  م��ن  كتابته  خّفف 

م�ساحة �لكتابي فيها. 
ل �أعتقد �أن دروي�س، في ما م�سى من مر�حل 
م��ع��ان��ات��ه م���ع �ل��م��ر���س، وم���ا ك���ان ي��ب��دو ل��ه، 
و�سيك�ة،  نهايات  من  طبعاً،  �ل�ساعر،  بحد�س 
ك��ت��ب و���س��ي��ت��ه �إل����ى »���س��اع��ر ����س���اب«، ب��ت��اأث��ي��ر 
�أعقد  و�سعه  ف��ي  �لم�ساألة  غ��ي��ره.  �أو  ريلكه 
يكتب  �أن  �خ��ت��ار  فهو، حين  بكثير،  ذل��ك  م��ن 
و�سيته �سعر�ً، كان ي�سع كتابته في مو�جهة 
�أي ف���ي م��و�ج��ه��ة �ل��م��ق��ب��ل من  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، 
تجارب، في �ل�سعر وفي �لكتابة. ف�ي �لو�سية 
دعا �إلى �سعر، هو غي�ر ما كتبه هو نف�سه، وهو 
�سع�رية.  مقترح�ات  من  موج�ود  هو  ما  غي�ر 
�أو  ن��م��وذج��اً،  ي��ك��ون  �أن  ي�سلح  ل  �ل�سع�ر  ك��ّل 
ه هو، وهي  بالأحرى، فتجربة �ل�ساعر، تخ�سّ
هم  ممن  غ��ي��ره  تعني  ول  �ل��خ��ا���س،  توقيعه 
�ل�سع�ر،  يخو�سون  ز�ل�و�  ما  من  �أو  قادمون، 

كاختيار في �لكتابة وفي �لتفكير.
ُع��رف ع��ن ت�سّبت دروي�����س بمفهوم  ورغ��م م��ا 

من  �سعريته  �أ���س�����س  بع�س  ي�ستمّد  لل�سعر، 
�لموروث �ل�سعري �لقديم، فهو، ف�ي �لو�سية، 
�أو���س��ع،  ب��روؤي��ة  �ل�سعر  �إل��ى  �لنظر  على  عمل 
وخارج �لنمطية، �سو�ء كانت نمطية �سخ�سية 
�أون��م��ط��ي��ة م�ستركة  ب��ع��ي��ن��ه،  ���س��اع��ر�ً  ت��خ�����ّس 
»منهج«  ث��ّم��ة  لي�س  ع���ام.  ب�سكل  �ل�سعر  ت��ه��ّم 
ما،  ب�سلطة  بتعبير هاروكي مور�كي، يحظى 
�ل�سعري، �لذي هو �سنو لل�سخ�سّي، ولكّل ما 
هو خا�س؛ دم �ل�ساعر وهو يكتب، هو ما كان 

دروي�س، يحر�س، في �لو�سية على تثبيته.
يقول م��ور�ك��ي، وه��و يختزل جوهر ما ذهب 
يتحّول  »ع��ن��دم��ا  و�سيته؛  ف��ي  دروي�����س  �إل��ي��ه 
�ل���ف���رد �إل����ى ج�����زء م���ن �ل��م��ن��ه��ج، ف��ه��و يفقد 
نف�سه،  في  و�أهميًة  ح�سا�سيًة،  �لأكثر  �لجزء 

وهو �لقدرة على �أن ي�سعر ويفّكر بنف�سه«.
�أن تكون �أنت.

ل �سيء �إّل �أنت. 
ل دم �إّل دمك �ل�سخ�سّي. 

�أن��ت تحايثهم،  م��ا  ف��ي  �لآخ��ري��ن،  ع��ن  بعيد�ً 
وتن�ست �إلى دفق دمائهم.

بما  ل  ي�سغلك،  ب��م��ا  �لتفكير  ع��ل��ى  ق��درت��ك 
ي�سغل غيرك...

ه���ذ� ه���و ج��وه�����ر م���ا ك���ان دروي�������س ُي���دل���ي به 

باأ�سيائه  ول  ب�سعره،  يو�ِس  لم  و�سّيته.  في 
�ل�����س��غ��ي��رة �ل���ت���ي ت��رك��ه��ا، م��م��ا ك����ان ي��م��ل��ك��ه. 
ل  �لم�ستقبل،  و�خ��ت��ار  بال�سعر،  �أو���س��ى  فهو 
�لما�سي، ك�زمن، ر�هن دروي�س على قدومه. 
بعك�س  د�ئ���م���اً،  �لم�ستقبل  ه��و  �ل�����س��ع��ر،  زم���ن 
�لتي،  �لأخ��رى،  �لكتابية  �لأجنا�س  غيره من 
ربما �ختارت �لر�هن دون غيره. ما يعني �أنها 
تتوق �إلى �لما�سي، �أو �إلى ما هو في طريقه 

نحو �لم�سّي.
هذ�،  ت�سّورها  ف�ي  دروي�����س،  لو�سية  �سلة  ل 
ب��و���س��ي��ة �أب����ي ت���ّم���ام ل��ل��ب��ح��ت��ري. ف���اأب���و ت��م��ام، 
��ستثنائية  �سعرية  كقيمة  �أو  نوعية،  كاإ�سافة 
ع��ل��ى كتابة  �أق���دم  �ل��ع��رب��ي، ح��ي��ن  �ل�سعر  ف��ي 
���س��ع��ر�ً،  �ل��ن��ث��ر، ول���م يكتبها  �خ��ت��ار  و���س��ي��ت��ه، 
ك��م��ا ف��ع��ل دروي�������س. ر���س��ال��ة �أب����ي ت��م��ام، رغ��م 
م���ا �ّت�����س��م��ت ب���ه ���س��ع��ري��ت��ه م���ن ����س��ت��ث��ن��اء، في 
تقيمها  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ة  طبيعة  وف���ي  لغتها، 
على  للبحترّي  حّثاً  كانت  �لأ�سياء،  مع  �للغة 
بقيا�س  �لثوب  قيا�س  وعلى  �لقاع�دة،  �ّتب�اع 
عمل  نق�سان.  ول  زي���ادة  ل  نف�سه؛  �لج�سم 
�لخّياط، هو ما �أو�سى به �أبو تمام �لبحتري. 
دروي�س، لم يذهب �إلى �لقاعدة، بل �أّكد على 
�أفقاً  �ل��ق��ادم،  �ل�ساعر  �أم��ام  وفتح  �ل�ستثناء، 
�أو�سع. �ل�سخ�سّي هو ما يجعل �ل�سعر يحدث 
�أو  �ل�����س��اع��ر،  دم  �نتفى  كّلما  �ل��م��ع��ي��ار.  خ���ارج 
ذ�ت��ه،  ت���و�رى خلف دم���اء �لآخ��ري��ن، تال�ست 
و�ّم���ح���ت. ه���ذ� م���ا ل���م ي��ك��ن دروي�������س ي��رغ��ب 

�أكثر كرماً مما هو  �إّن و�سيته كانت  فيه، بل 
متوّقع، لأّنه لم يمّجد نف�سه، �أو يجعل منها 
كتابه  في  لوت�سو  عمله  ما  عمل  بل  �سنماً، 
»�لطاو«، حيث جعل  فل�سفة  و�سع  فيه  �لذي 
�ل�سع�ر، ف�ي و�سيته »�أ�سّماً فارغاً... م�ستقاًل، 
وغير قابل للف�ساد«، كاأنه ي�سرع في �لنكتاب 
للمّرة �لأولى، وكتابته تحدث دون �سابق عهد 

بالكتابة.
�إذ� نظرنا �إلى �لمو�سوع من ز�وية �سخ�سية، 
قابل  غير  �لأم��ر  لنا  �سيبدو  ك�سعر�ء،  �أع��ن��ي 
دروي�س  ي��دو���س  �أن  يعقل  فكيف  للت�سديق. 
على كل هذ� �لما�سي �ل�سعري، على �لقو�نين، 
�أ�ساءت  وما ظ�ّل هو نف�سه يدينه م�ن كتابات 
و�ح�د،  نموذج  في  �ختزلته  �أو  كثير�ً،  لل�سع�ر 
�ل��ن��ث��ر، ليفتح،  ق�����س��ي��دة  ه�����و  ب��دي��ل  ن��م��ط  �أو 
�أمام  على عو�هنها،  �لأر���س  �آخ��ر حياته،  في 
�ل��ق��ادم��ي��ن؟ �أه����ذ� م����اأزٌق و���س��ع ف��ي��ه دروي�����س 
�أ�سبحت  ه�و  تجربته  فيما  جميعاً،  �ل�سع�ر�ء 
�متلكت  �أو  ب��ه��ا،  خ��ا���س  ���س��ع�����ري  ���س��ي�����اق  ذ�ت 
�أنه  �أم  �إنتاجيتها،  بالأح�رى مناعتها، بتوّق�ف 
و�سع �ل�سع�ر، كاماًل بك�ّل �أ�سكال�ه ومقترحاته 
في نفق مغلق، و�ختار �أن يذهب �إلى �لقادمين 
ممن قد يكون �لوعد �ل�سعرّي ملك يدهم، �أو 

�ل�سعر�ء،  لبع�س  ب��د�  ما  �سيكّملون،  من  هم 
في »ق�سيدة« دروي�س، خطاأ عرو�سياً، �أو م�ّساً 
من  هناك  ز�ل  ما  �لتي  �ل�سعر  قالع  باإحدى 

يختزل �ل�سعر في �سالبتها.
دروي�س عرف ماذ� فعل، وحين كتب و�سّيته، 
كان في كامل وعيه، ل يحّق �أن نحجر عل�يها، 
عرو�سية،  نكايات  من  فيها،  ورد  ما  ونعتبر 
غير مقبول، �أو ل ينبغي تمريره. �لأمر، في 
�إلى نظر،  مثل و�سع �ساعر كدروي�س، يحتاج 
و�إلى غير �لقر�ء�ت ذ�ت �لتجاه �لو�حد. ثمة 
�إيقاعات، في ما تركه، ل يمكن �خت�ز�لها في 
�ل���وزن و�ل��ق��اف��ي��ة، �أو ف��ي م��ا ط��ال �ل���وزن من 
ب��ي��ن وح����د�ت تفاعيل ج���اءت م��ن غير  ج��م��ع 
�لمكان �لذي �ألفت �أن تكون فيه. ثمة ر�سالة، 
ور�ء كتابته لو�سيته �سعر�ً ولي�س نثر�ً، علماً 
�أن كتابة �لو�سية نثر�ً، كان باإمكانها �كت�ساب 
�ل�سعري.  �لن�س  ف��ي  مثلما  �إ���س��اف��ي��ة،  قيمة 
ل ف���رق ف��ي و���س��ع دروي�������س، ف��ه��و ي��ك��ت��ب، في 
�ل��ح��ال��َت��ي��ن، ب��ل��غ��ة ر�ق���ي���ة، ج��م��ي��ل��ة، وت��ت��م��ي��ز 
ب�سال�سة خا�سة. قد يحدث �أن تقع �لأخطاء 
في �لطباعة، وفي عملية �لنقل، �أو �لمر�جعة، 
�إل��ى  �ل��ح��اج��ة  ت���د�رك���ه، دون  وه���ذ� م��ا يمكن 
يقدم  م��ا  لكن  �أو���س��غ��ار،  ك��ب��ار«!  »عرو�سيين 
عليه �ل�ساعر، في �سياق تجربة، هو �خت�ار �أن 
تتلّون �أنفا�سها، وتت�سادى، في �سياق �إيقاع�ي، 
قد ل يجد قبوًل في �أول �لأمر، لكنه، حتى ل 
نن�َس جوهر �لو�سية، هو �إيق�اع زمن �سعرّي، 

�ل��ت��ي كانت  �ل��ع��رب��ي��ة«  »�لأذن  ه��و غ��ي��ر زم���ن 
تنعم بال�سوت �لمفرد، وبالغناء ذي �لأ�سا�س 

�لإيقاعي �لم�سترك.
�لأبر�س، ومع  �أل��م يحدث هذ� مع عبيد بن 
�لذين  �لكبار  �لعتاهية وغيرهما، هوؤلء  �أبي 
فيه  �سعرّي  �أف��ق  �إل��ى  �ل��ي��وم  �سعرهم  ياأخذنا 
نز�ل  ما  �لتي  لها جماليتها   �سعريًة  نتلّم�س 

ننعم، في �سيافتها، بكرم ل مثيل ل�سعته.
»�لطرق �لالنهائية« هذ� هو مجهول �ل�سعر 
�لآخرين.  �أمام  يفتحه  �أن  دروي�س  �أر�د  �لذي 
�أنه قر�أ بع�س كتابات هايدغر، ولهذ�  �أعرف 
�لمفهوم �لذي ��ستعمله في و�سيته ما ي�سير 
�لتي  �إلى كتاباته  �أعني  �إلى »طرق« هايدغر، 
�لفل�سفة  �إلى  تنتمي  نوعها  في  يعتبرها،  لم 
�أو �لفكر، فهو �عتبرها طرقاً، �أي بما تفتحه 
تكّر�س�ه  بما  ل  ق��ارئ��ه��ا،  �أم���ام  مجهولت  م��ن 
من مفاهي�م ر��سخ�ة، ومن م�سّلمات وثو�بت. 
فتح  �لو�سية،  في  دروي�س  فعله  ما  نف�س  هو 
�أم��ام  نهائية،  ل  ب��الأح��رى،  طرقاً  �أو  طريقاً، 
�ل��ق��ادم��ي��ن، ه���ي ط���رق �ل�����س��ع��ر، �ل���ت���ي، رب��م��ا 
�ست�سير  ما  �أنها في لحظة  دروي�س  ��ست�سع�ر 
ما  �أف����ق؛  �أي  �إل���ى  ُتف�سي  و�ح����دة ل  ط��ري��ق��اً 
يغلق �ل�سع�ر وينهيه، ف�ي نف�س �لو�سع �لذي 
هي  لي�ست  �لتي  �لخليل،  �أوز�ن  م��ع  �إل��ي��ه  �آل 
ج�سم  في  يعتمل  كان  ما  �أي  �ل�سعر�ء،  �أوز�ن 
ج��اوؤو�  وم��ن  فالخليل،  �إي��ق��اع��ات.  �لن�س من 
�ن�سجام  وع��ل��ى  �ل��ن��م��وذج  على  حفاظاً  ب��ع��ده، 
�لكثير  �أب��ع��دو�  للوحدة،  وقابليتها  �لقاعدة 
من �لتجارب لأنها �ستفتح مزيد�ً من �لطرق، 
وقد ُتف�سي تالياً �إلى �نفر�ط حّبات �ل�سبحة 
�أو م��ا ل  ك��ام��ل��ة، و�ل��ق��اع�����دة ت�سير �ح��ت��م��اًل، 
يقبل �لت�سريع، �أو �لنمطية �لتي كان �لخليل 
يحر�س في م�سروعه �لنظري على تثبيتها، 
ت�سريعي،  �إط��ار  في  �لعربية  �لثقافة  لو�سع 
�للغة،  وعلماء  �لفقهاء،  �سغل  ما  ين�سجم مع 

وغيرهم ممن ز�ولو� �لتدوين.
دروي�س في و�سيته خرج على هذ� �لمفهوم. 
ف��ي �أول��ه��ا ي��ح��ّر���س ع��ل��ى »�ل��ن�����س��ي��ان«، وعلى 
حقيقة  ل  بي�ساء«،  ف�»�لحقيق�ة  »�لب��ت��د�ء«. 
ف���ي م���ا ك����ان، �أو ق��ي��ل وُك���ت���ب م���ن ق��ب��ل. في 
مفهوم �لن�سيان، يعود بي دروي�س �إلى و�سية 
خ��ل��ف �لأح��م��ر لأب���ي ن��و����س، ح��ي��ن دع���اه �إل��ى 
�ألف بيت من �سعر من �سبقوه، ليج�د  حفظ 
�إلى ن�سيانها بعدما كّلف نف�سه  نف�سه مدع�و�ً 
كان  فخلف  و�لمر�جعة.  �لحفظ   في  جه�د�ً 
يقول لأبي نو��س، ك�ساعر قادم، كن �أنت، ول 
ت�سر في �أر��سي �لآخرين، �عرفهم، لكن �ن�َس 
ط��رق��ه��م و�ف��ت��ح ط��ري��ق��ك �أن����ت. »�ب���ت���دئ من 
كالمك �أنت«. هذه لي�ست م�سادفات، كل هذه 
�لتي حدثت بين دروي�س وهوؤلء  �لتقاطعات 
�ل�سعر  ����س��ت��ح�����س��رن��اه��م، م��ن ق��دي��م  �ل��ذي��ن 
ج��ّي��د�ً،  ويعرفها  در�سها  �أم���ور  ه��ي  وح��دي��ث��ه، 
�أن يكتب و�سيته �ختار �لبادئين،  وحين قّرر 
�أل���م يفتح  »�م���ت���د�د�ً« لغيرهم.  ك��ان��و�  م��ن  ل 
�أي  ذ�تها،  ه��ّوًة في قر�ءته  �لنرد«  في »لعب 
في و�سع قّر�ئه، في منعطف تجربة �ستبدو 
�لم�سافة فيها �أو�سع مما كانت تحدث من قبل، 
و�سارت �للعبة نوعاً من �لمجهول، ل تقا�س 
متعتها بالربح �أو �لخ�سارة، بل بتلك �لده�سة 
�لتي تطال �لالعب وهو ينتظر ما �سُتف�سي 
م��اآزق، وما تتيحه من طرق  �للعبة من  �إليه 
ف��ي توّقعه. ت��رد  ل��م  �أو  ب��ه��ا،  ل��الع��ب  ل عهد 
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رّبما في الإح�شا�س خير
قطاع  اأن��ه  لو  كما   - باإح�صا�ص  رّبما 
خا�ص - حاولت الم�صي في اللون - 
وفجاأة، كّررت ال�صيء نف�صه - على الي�صار، تذكرة 
قطار - تجاور رائحة اأرنب داجنة في المطبخ - 

... - والأن البرد فعاًل برد - توّقفت.

بغيمة - ال  �صرائح في �صّيارة حمراء - تذّكرني 
�صيء يحدث - الكاهن اأو اإمام الم�صجد يترّب�صان 
لمحاربة  الفرن�صية  العا�صمة  قي  جمعية  مونتاج 
في   - �صدفة  اإح�صا�صاتي   - طّيب   - الحرية  داء 

�صندوق، ولَم ال.

بالقرب من ورقة �صّيدنا مو�صى، جملة تقول باأن 
ولقاَءهم  مرا�صيم؛  والمرا�صيم  برتقال،  البرتقال 

من �صنع الم�صتحيل.

اأ�صقط في قومية الجيران  لمّدة ثانية - وحّتى ال 
- هّياأت حوتًا مقليًا ثم ذررت الملح عليه - الأني ال 
اأحّبه م�صو�صًا: اأف�صل ا�صتراتيجية لتفادي طاقم ال 

تاريخ له - �صوى - مجلة �صرقية.

اإلى  اإننا في نفط الكالم نتمّرغ - وغالبًا مّيالون 
حب ما يلمع دون علم اأحد - ثم ننام الأننا ا�صتهلكنا 
ما يكفي من عّليق وزيت - ما يلمع ال يليق بي- في 

الباب ثقب، رّبما.

هل اأقّلد الأموت معتمدًا على نف�صي؟ - فقط، �صبه 
بي�صاء.  �صيا�صة  ع��ل��ى  ���ص��اه��دة  ك��ان��ت   - ر���ص��ال��ة 
بكل  اأتجاهله  ال��ذي  ال�صخ�ص  اإل��ى  اإذًا  �صكرًا   -

ب�صاطة.

الكلب االأ�صود لم ينبح هذا اليوم - لح�صن الحظ 
ب�صيط.  ذات��ي  اكتفاء  الأن��ام:  نف�صي -  لت على  عوَّ
- ولي�ص حرامًا اأال ينبح الكلب المذكور اأعاله - 

عفوًا.
الموؤدية  الطريق  في  م�صامير  ن�صر  اقترفنا  معًا، 
ما  على محطة  عّرجنا  ثم  »م��دي��ون��ة«.  اإل��ى جماعة 
لزرع التفاهة بين دعوَتين ل�صرب كاأ�ص اأو كتابة 
رواية - كم اأحبك كلما حولت ج�صمي اإلى حيوان 

�صيا�صي.

اأبحث عن كلمة.

بال  ل��َم،   - التوا�صل.  على  ال��ق��درة  فقدت   - اأكيد 
اكتراث، اأحلم بحرث طّيب بين اأ�صناد ه�صة وباب 
التعوي�ص،  �صبيل  على  و   - ا�صمي.  يحمل  قديم 
اللون فيه م�صي وهرولة.  اأخ��رى. -  حاولت مرة 

- ال �صرد. - ال �صخ�صية. - ال عتبة...

فقاقيع ال�صابون دليل خطير على بوادر تتقّم�ص 
دورًا ثانويًا.

و�شع ت�شميم لمدار بي�شة
رّبما جريمة.  المترو.  على حائط  �صخام  اأو  فحم 
اإال. حان  لي�ص  اأرق���ام  م��ج��ّرد  م��ا.  ف��ي كتاب  كما 
لترميم  رّب��م��ا  ت�صميم  اآخ���ر.  اأم���رًا  لنتدّبر  ال��وق��ت 
ال�صيء كالبارحة. وقبل تناول وجبة الغذاء، اأحد 
ما دخل ولم يطرق ما ن�صّميه الباب. ال يهّم. االآن، 
يجب التخمين في ت�صميم مدار بي�صة. اأو و�صعه 
�صّر  البي�صة  دون��ه��ا.  اأو  مربعات  ذي  ورق  على 
جريمة قادمة. �صاأننا في ذلك �صاأن قطعة الداد التي 
بي�صاء:  اأبي�ص كبالغة  تعب  اأحد هنا.  تتبّخر. ال 
باأي  العثور عليها  المهم هو  البي�صة و�صيلة نقل. 
ثمن. البي�صة ال �صريكة لها: اإنها الحّل الذي لي�ص 
حاًل في اآخر المطاف. ورغم ال�صعوبة المحجوبة، 
�صوف اأترّب�صها عند درج المدخل: ا�صتراتيجية 
البي�صة  على  اأعثر  اأن  المهم،  منعطف.  اأو  م��دار 

الأك�صرها، وحدي اأو دوني.

ك�لج على طريقة الخ�ارج
ل�صَت تحرث كالمًا قرب ربات المدافع. بل تاأخذ 
ما ترى وته�ّصمه رمزيًا. كالبقرة التي ماتت. اأكّرر: 
فقط حين تموت. لذلك، رّبما، على طريقة الخوارج 

تر�صم كوالجًا عبر ما يجري. ثم تقهقه.
على الحائط االأبي�ص، مل�صقات تت�صامن مع �صمير 
ما. �صه. مّرة اأخرى. اللعبة نف�صها. ال�صمير نف�صه 
على طريقة  الوحيد: كوالج  الحّل  اأغبياء.  وكاأننا 
يكتبون  �صمينون.  اأنيقون.  اتركهم.  ال��خ��وارج. 
يوميات يوّزعها �صخ�ص اأبلق. والمل�صق نف�صه في 

مكانه يتحّمل كلمة ال�صمير. تمامًا كالبقرة.
ال�صا�صة  من  اأو  المل�صق  من  له  محّل  ال  ال�صمير 
التي مّرت �صهوًا  الموؤّخرة  اأو من  المقالة  اأو من 
اأو من اأي �صيء اآخر اأو من الثقب في المدينة اأو 
من المفازة القديمة اأو من اأردافها لّما تتمايل بكل 
ب�صاطة اإن�صانية اأو من الكتابة الفموية اأو من الفول 
�صحبة ق�ّص اأو من ال�صوت الذي يرف�ص اأن يكون 

�صميرًا على ح�صاب �صبح اإعالمي.

حي�ان �شيا�شي
كتابًا  الأق��راأ  نف�صي  على  اأنحني  لذلك  اأفهم.  ل�صت 
في انطواء تام. حّتى االنتماء و�صعته على قارعة 
ك�صخ�ص  بحالتي  تكّفل  اأبي�ص  محّرك  الطريق. 
حيوان  هيئة  اأتقّم�ص  ع��ف��وًا.  اأف��ه��م.  ل�صت.  تافه. 
ك��ّوة �صفحة كربونية  ينبلج من  ما  اأم��ا  �صيا�صي. 
اأكثر من الالزم  اإذ ل�صت �صموتًا  ال�صكل ال يهّم. 

حتى اأعتبر ال�صمير قائدًا. ولو لبرهة.

الحيوان ال�صيا�صي ذو نفيذ. اأو ع�صارة. يتمرمد 
ف���ي غ��ي�����ص وج�����وه. وال ي��ت��ك��ل��م. ب���ل ي��ت��ق��ّدم دون 
ارتداد. هكذا هو. ي�صاحبني كل يوم حين اأجرع 

»ميثو�ص«.

فانتازيا ع�شكرية
الجلو�ص،  ف��ي  ال��ت��رّدد  م��ن  وقليل  الجلو�ص  قبل 
حربًا  اأعلنت  ثم  الخ�صب،  ورّتبت  ال�صا�صة  مّزقت 
الذين  ك��ل  ع�صكرية.  فانتازيا  جن�ص  م��ن  ���ص��ّدك 
مّروا بالقرب من حروبك، �صجدوا للهواء وكاأنهم 

�صاجدون. ال اأقل وال اأكثر.

ب�شكل من الأ�شكال نتحّ�ل
كان ال بّد من هذا القدوم عبر البحر. ِلَم حروف 
ال�صعوبة. ال.  التاريخ ورك��وب  تناف�ص عين  العّلة 

ال. ال. اإننا هنا.
نف�صه.  ال��ت��واب  نف�صه.  ال��ن�����ص��از  نف�صه.  ال�����ص��يء 
التحّول نف�صه. غير اأن البحر كان الزمة ال بّد منها. 
فقاعة على طريقة  يَديك وا�صنع  بين  البي�صة  خذ 

قادمة.
ح��ّم��ال �صكل في  واأن���ت  دب���ًا  اأن ت�صير  ل��ك  كيف 

فمك؟

بالقرب من رّبما
لي�ص عيبًا اأن اأحب بابور المدينة اأو اأن اأقتني كتابًا 
بقيمة 90 درهمًا. ومن حولي حديد ودخان. لذلك، 
اأ�صتدرك االأمر واأجتمع علينا ممزقًا ورقة الموعد 
بالقرب  مدينة  في  اأج��ري  كنت  ورّب��م��ا  نكرة.  مع 

منها. رّبما، الذي اأنا فيه اإح�صا�ص خا�ص.

مفاجاأة النافذة
انبطحت على بطنها. ثم �صالت في فكرة ما. عنف 
باالأحرى يتمّلك الغرفة على طريقة اأثر ال يح�ّص به: 
اأقراأ جريدة البارحة في الوقت نف�صه.  اأكتب واأنا 
لح�صن الحظ، اأنقذتني النافذة من الميل اإلى لم�ص 
ة. اأنقذتني من اقتراف �صيء ما. ما العمل  بطن ب�صّ

اإذًا اأمام خ�صب النافذة ولحمها بات ثقبًا؟

فقاعة ح�شب ت�قيت العا�شمة
اأن توجد؛ لوال �صكلها وب�صي�ص  للفقاعة  لم يكن 
ال��روؤي��ة عبر فم  ث��م ك���ّررت  �صفافية م��ا. راأي��ت��ه��ا. 
تعتمد  اإنها ال  اأي  الفقاعة عمومًا خا�صة.  خا�ص. 
كالحوت  الفقاعة  خا�صة.  لت�صير  عموميتها  على 
الذي �صار يومًا مقاتاًل ح�صب �صاعر ما. �صكلها 

في الما - بين كان جمياًل.

ي���ق���ول �ل���ن���اق���د رو������س دوث������ات في 
ت��اي��م��ز«:  ن��ي��وي��ورك  »ذ�  �سحيفة 
وفقاً  �لإنجيل  و��ستوعبو�  »تاأّملو� 
ي��ق�����س��د م��ط��ل��ق��اً طبعة  ل��ك��ن��ه ل  ل��ج��ي��م�����س«. 
عالمياً،  لالإنجيل  �لمعتمدة  جيم�س  �لملك 
بل يق�سد جيم�س )كاميرون( موؤلف ومخرج 
�أهم فيلم في هوليوود حالياً: »�أفاتار«، و�لذي 
ح�����س��د �أك��ث��ر م��ن ب��ل��ي��وَن��ي دولر ف��ي ���س��ّب��اك 
�لتذ�كر في جميع �أنحاء �لعالم. لكن بالرغم 

كاميرون«  »�إنجيل  ف��اإن  ذل��ك  من 
بالكم  على  يخطر  �إنجيل  �أي  هو 
�لم�سيحي، لأن  �لإنجيل  با�ستثناء 
»دف��اع  ���س��وى  لي�س  »�أف���ات���ار«  فيلم 
وت��ب��ري��ر ط��وي��ل م��ن �أج���ل عقيدة 
 ،Pantheism �ل���وج���ود«  »وح�����دة 
ت�������س���اوي �هلل م��ع  ع���ق���ي���دة  وه�����ي 
�إل��ى  �لإن�سانية  وت��دع��و  �لطبيعة، 
وحدة وت�ساُرك روحاني مع �لعالم 

�لطبيعي«. 
ت��دور �أح���د�ث »�أف��ات��ار« ف��ي كوكب 
�سّكانه  ي��ع��ان��ي  �ل����ذي  »ب����ان����دور�«، 
�لأ���س��ل��ي��ون، وه���م ���س��ع��ب »ن��اف��ي«، 
ب�����س��ري ج�سع  م���ن ت��ه��دي��د غ����زو 
ق������ادم م����ن �لأر���������س ي���ري���د ���س��ل��ب 
مو�ردهم �لطبيعية ونهبها. �سعب 
ب�سيء  �إي��م��ان��ه��م  ينقذهم  »ن��اف��ي« 
�لأم«  »�لطبيعة  ي�سّمى  م��ا  ي�سبه 
ويو�سف باأنه »�سبكة من �لطاقة، 
حّي.  �سيء  لكل  �لكّلي  و�لمجموع 
ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن »وح����دة �ل��وج��ود« 
هي  ك��ان��ت  و�ل��م��خ��ادع��ة  �لجميلة 
�لمف�سلة ودينها  عقيدة هوليوود 
ل�����س��ن��و�ت ع���دي���دة ح��ي��ث �أن��ت��ج��ت 
�أف���الم���اً م��ه��ّم��ة م��ث��ل »ح��رب  عنها 
�لنجوم« )هل تذكرون »ذ� فور�س« 
�أي�ساً  عنها  و�أن��ت��ج��ت  )�ل���ق���ّوة(؟( 
�أف����الم ر���س��وم دي��زن��ي �ل��م��ت��ح��ّرك��ة 
م��ث��ل »ب���وك���اه���ون���ت���ا����س« و»�لأ�����س����د 

�لملك«.

ل��ك��ن ف��ك��رة »وح�����دة �ل���وج���ود« ت��ت��ن��اق�����س مع 
لأن��ه��ا  و�لإ����س���الم(،  )و�ل��ي��ه��ودي��ة  �لم�سيحية 
ت���ح���ّول �لإن�������س���ان �إل����ى م���ج���ّرد ح���ي���و�ن �آخ���ر، 
�ل�سخ�سي  بالخال�س  �لوعد  عن  وت�ستعي�س 

بت�سّوف »غير م�سبع«. 
م��ن �ل��م��وؤك��د �أن »�أف���ات���ار« ي��دع��و �إل���ى »وح��دة 
زيرغا  دي  غ�س  �لناقد  يقول  كما  �ل��وج��ود«، 
�أن��ه  ي��وؤّك��د  ب��ل  ن���ت«،  ف��ي م��وق��ع »بيليف دوت 
ب�سورة  للم�ساهدين  ر���س��ال��ت��ه  ي��ق��ّدم  ك��ذل��ك 

»�لكمال  �أن  هي  ر�سالته  ومتمّيزة«.  »مده�سة 
�لتناغم  يحدث بالتو��سل مع �لآخرين، و�أن 
�لأ�سا�سية  �لقيمة  ه��و  و�لفكر  �لم�ساعر  ف��ي 
للوجود، وفقد�نه هو �لف�سل �لأ�سا�سي للعقلية 
�لحديثة«. وهذ� بالن�سبة �إلى موؤلف »�أفاتار« 
�أف�سل بكثير من �لإيمان باإله يعتبره منتقماً 
وي��ق��ف م�����س��ت��ق��اًل ع���ن �ل��ط��ب��ي��ع��ة و�لإن�������س���ان، 
وي�����س��ح��ق ج��م��ي��ع م���ن ل ي��ر���س��خ��ون ل����ه. ما 
هو  »�أفاتار«،  موؤلف  بح�سب  عالمنا،  يحتاجه 

�لوجود وعدد  بوحدة  �لموؤمنين  �لمزيد من 
و�لمقاتلين  �لدينيين  �لمتع�سبين  من  �أق��ّل 
�إلى  يتوقون  �لذين  �لمنعزلين  �لنرج�سيين 
ل  حروباً  يخو�سون  وهم  �لآخرين  م�ساهدة 

نهاية لها.
هذ� »موجز ممتاز لر�سالة �لفيلم �لمناه�سة 
لأميركا«، كما قالت �لناقدة مارثا بايل�س في 
»م��ن  م�سيفًة:  غ��ل��وب«،  »ب��و���س��ط��ن  �سحيفة 
�ل��ت��ي خ��ّرب��ت ونهبت  �أن »�ل�����س��رك��ة«  �ل��و����س��ح 
ك���وك���ب ب����ان����دور� ه���ي �أم���ي���رك���ا«، 
يكونون  ق��د  �لب�سر  و�ل��م��ع��ت��دون 
ب��ال��ف��ع��ل ي��ت��ل��وَن »م���ب���ادئ دب��ل��ي��و 
بو�س« وهم يقذفون قنابل حارقة 
على �سعب »نافي« �لم�سكين �لذي 

يحتمي خلف �ل�سجر. 
�أن��ا  �أخ����ذُت،  عندما  �آ�آ�آ�آه،  »ول��ك��ن 
�لمحافظة  �لأم��ي��رك��ي��ة  �ل��ك��ات��ب��ة 
لم�ساهدة  �بني  و�سيا�سياً،  دينياً 
�ل���ف���ي���ل���م، ك���م���ا ق����ال����ت �ل���ن���اق���دة 
»ري��ل  م��وق��ع  على  فيلدز  ���س��وز�ن 
نهتم  ل��م  ك���وم«،  دوت  بوليتيك�س 
�ل��م��وؤ�م��رة  تلك  بتحليل  مطلقاً 
�ل�سطحية �ل�سخيفة، لأن �لفيلم 
ل  خ��ر�ف��ّي،  ب�سكل  وم�سلٍّ  جميل 
فيه  وي��وج��د  بالكلمات،  ُي��و���س��ف 
وتنمو  تزدهر  وحيو�نات  نباتات 
ب�����س��ك��ل م���ذه���ل ف���ي ج���ن���ات ع��دن 
و�قعية  بمخلوقات  مليئة  ر�ئعة 

مده�سة«.
ب���الإ����س���اف���ة �إل�����ى م���ا ���س��ب��ق، َم��ن 
عليكم،  ب��اهلل  �لأميركيين،  غير 
400 مليون دولر  �إنفاق  يمكنهم 
على  ت��م��ام��اً  يعتمد  فيلم  ل�سنع 
وي�سجب  »ُي��دي��ن  ك��ي  �لكمبيوتر 

�لحد�ثة و�لر�أ�سمالية«؟ 

االأم��ي��رك��ي��ة   »The Week« م��ج��ل��ة  ع��ن   ■
ا�صم  المجلة  تذكر  لم   ،)2010 يناير   15(

المحّرر.

لقطة
من
فيلم
»�أفاتار«

ترجمة: حمد العي�شى

طرح قّراء مجلة »تايم« االأميركية ع�شرة اأ�شئلة 
على موؤلف ومخرج فيلم »اأفاتار« عبر النت، ُن�شرت 
على موقع المجلة )4 مار�ص 2010(. ُنترجم لقّراء 

»الغاوون« اأهّمها:

■ هل ق�صة »اأفاتار« م�صتوحاة من تاريخ الهنود الحمر؟
�أن معظم  �أع���ت���ق���د  �إن���م���ا  وح�������س���ر�ً،  ت���م���ام���اً  ل��ي�����س   -
�لم�سدر  ذلك  مثل  تحديد  �إلى  يميلون  �لأميركيين 
و�ل���رب���ط ب�����س��رع��ة ل��ل��ف��ي��ل��م. ل��ك��ن »�أف����ات����ار« �لآن هو 
م�ساكل  لديها  �لتي  �لبر�زيل  في  و�ح��د  رق��م  �لفيلم 
مناطقهم  من  �أ�سليين  �سّكان  كت�سريد  مثلنا  كثيرة 
ت�سريدها  يتم  �لهند  في  قبيلة  وثمة  غابات.  لإز�ل��ة 
و�إخر�جها من جبلها �لمقّد�س من �أجل منجم لخام 
في  ك��ب��ي��رة  �سعبية  ل��ه  �لآن  و»�أف���ات���ار«  �ل��ب��وك�����س��اي��ت. 
�ل�سين حيث يتّم ت�سريد بع�س �ل�سّكان من �لحكومة 
»�أف��ات��ار« من  مع  �لنا�س  يتفاعل  وهكذ�  �سدود.  لبناء 

جميع وجهات �لنظر �لمختلفة �لمذكورة. 

■ ما هو اأقوى حافز دفعك اإلى كتابة »اأفاتار«؟
م  ن�سمِّ بحيث  ج��د�ً  �سخم  فيلم  �إن��ت��اج  في  �لرغبة   -
نحن كل �سيء �أمام �لكامير�: �ل�سّيار�ت و�ل�سخ�سيات 

و�لنباتات.

فيلم  ل�صنع  �صّرية  و»�صيغة«  ة  خا�صّ »معادلة«  لديك  هل   ■
ملحمّي خارق؟

�سيغة  ول��ي�����س  ك��ه��ذ�،  فيلم  ل�سنع  »م���ب���ادئ«  ل���دّي   -
مثيرة  �سخ�سيات  �سنع  يجب  ريا�سية.  م��ع��ادل��ة  �أو 
ل��اله��ت��م��ام، ث��م و���س��ع ت��ل��ك �ل�����س��خ�����س��ي��ات ف��ي ق��ال��ب 
�لمع�سالت. وعندما  ق�س�سي يحتوي على عدد من 
�ل�سخ�سيات،  تلك  ب��اإح��دى  �لجمهور  رب��ط  ت�ستطيع 
يجب �أن تتحّدى تلك �ل�سخ�سية. ثم تحاول بمهارة 
وم��ع��ج��زة في  خ��ارق��ة   » �إل��ه��ام��يٍّ »ت��ج��لٍّ  �سنع لحظة 

�لفيلم م�ستعيناً بمرئيات ب�سرية �سخمة.

■ ما ال�صمة ال�صخ�صية التي تعتبرها اأهم �صّر لنجاحك؟
- »�لف�سول« و�لرغبة �ل�سخ�سية لخو�س »�لتحّدي«. 
ه��ات��ان �ل�����س��م��ت��ان ه��م��ا �ل��ل��ت��ان ت��دف��ع��ان��ن��ي د�ئ��م��اً �إل��ى 

�لعمل.

■ هل �صبق لك اأن فّكرت في �صنع فيلم �صغير الميزانية؟
- )ي�سحك( لقد كان هناك عدد قليل من �لم�ساريع 
�سغيرة �لميز�نية على مدى �ل�سنو�ت �لما�سية، لكنها 
لم تتبلور كاأفالم لأ�سباب مختلفة. لكن ب�سر�حة، �أنا 
فيلم  ل�سنع  مهتماً  ول�سُت  �لكبيرة،  �لإنتاجات  �أح��ب 

�سغير �لميز�نية فقط لهذ� �ل�سبب.

اح�شاين بنزبير

�سقطت �لآلهة في �لبئر �لجاّفة
عندما كنُت في �لثانية ع�سرة  

تعّلمُت �ل�سالة وحرق �لفر��سات
�أهدتني �لآلهة دّر�جة هو�ئية

تو�عدنا �سّر�ً لنتخطى �لمرحلة
ونجتاز �لآبار 

�أنا قلق
تقفز �لآلهة يتمّزق ثوبها 

ت�سقط في �لبئر �لجاّفة
ت�سرخ: �أنجدني

�أ�سكُب فوقها �لزيت �لمحروق
�أ�سعُل �سيجارة بعوٍد من �لكبريت 

�ألقيه في �لبئر
ت�ستعل �لآلهة 
�أح�سُّ بالدفء

�أعرق
�أركب دّر�جتي متحّرر�ً للريح

بعد ب�سعة �أمتار
�أ�سقط ودّر�جتي في �لبئر �لأخرى

�أنا خائف �أ�سرخ: �أنجدوني
�أ�ساب بالخيبة
فياأكلني �لدود.

عّب�د �شعيد

نكاية بدون كي�ش�ت
بكرا بيجيني نهار 

وبوقف َع اأّيا �صوار 
بغافل طواحين الهوا 

كّلن �صوا 
وبنط 

وب�صحك َع دون كي�صوت

كتابي العزيز
را�صي طرف غيمة

�صابيعي تراب
ل�صاني نبي كّذاب

لكن اإذا بكرا 
الله �صرخ فّيي واأمرني قرا 

رح اإقرا
الحزن ال� بقلبي كتاب

كارل مارك�س 
�صو �صار 

لو فيك ب�ص تقلنا �صو �صار 
يا عبقري 

يا حمار
ه�شام اأب� خزام



�لعدد 27 - �ل�سبت  1  �أّيار  2010

�إبر�هيم  عيد  محمد  �لم�سري  لل�ساعر  �لعا�سر  �ل��دي��و�ن  من  ن�سخة  تقتني  و�أن��َت 
مفردَتي:  بين  يجمع  كونه  عنو�نه  ي�سدمك  �ل��غ��اوون(،  )د�ر  �لكافر«  »�ل�سندباد 
بمرح  ل  �لمتجوِّ �لكائن  ذل��ك  على  �لب�سري  �لمخيال  في  تحيل  �لتي  »�ل�سندباد« 
�لديني  مخيالنا  في  �سلبية  قيمة  على  تحيل  �لتي  و»�لكافر«  و�ل�سماء،  �لأر���س  �أمكنة  بين 
لي�سبح �ل�سندباد �لجّو�ل ممجوجاً �إذ� ما نظرنا �إليه وفق �لمعيار �لديني، لكننا، ولما كّنا �إز�ء 
تمثيالت �سعرية يزيح فيها �ل�ساعر كل �لدللت �لُم�سطلح عليها نحو تمثيالت دللية غير 
�لديني  �لفهم  �لعنو�ن من د�ئرة  �إخر�ج  �ساأنها  �إز�حة دللية من  �إلى  محايدة، فاإننا �سنحتاج 
ن طريقنا نحو قر�ءة ق�سائد �لديو�ن، ونت�ساءل: بماذ� يكفر  �سوب د�ئرة �لفهم �لدنيوي لنوؤمِّ

�سندباد �ل�ساعر، وهو �لكائن �لمتخيَّل في وجوده وحركته وح�سوره؟ 
ت�سّج  �لذي  �لعليل،  و�لمتخيَّل  �لخاوي،  و�لمتعارف  �لز�ئف،  �لمعقول  �أنماط  بكل  يكفر  �إنه 
تكري�ساً  �لأكثر  ومتخيَّله  ير�ه،  �لذي  ومتعارفه  به،  �لخا�س  معقوله  ليخلق  �لب�سر،  حياة  به 
لكينونته �لتي يريد �لح�سور بها وهو �لذي يعي�س بقيَة قو�ه و�أهو�َءه في م�سهدية �لأفول. 
على �أن معقول هذ� �ل�سندباد ل يعني خ�سوعه �إلى نمط عقالني �سارم؛ ففي �سلوكه �لمتخيَّل 

حال  على  د  بالتمرُّ مدفوعة  عو�لم  �سوب  �لمعقول  �ختر�قات  كل  تجتمع 
�لنهايات  ن��ح��و  �ل�����س��ائ��رة  ق���و�ه  �ل��وج��ود م��ن ج��ه��ة، و�ل�����س��ع��ور بخيبة 
لة من جهة �أخرى. لذلك، نحن �إز�ء �سندباد تمّثل موجوديته  �لمعطَّ
يمّثل  وكالهما  ح��ال��ة«،  »منجز  �أ�سّميه  ما  �أي�ساً  وتمّثل  ح��ال��ة«،  »ذ�ت 
�لق�سيدة �لتي يبدو �لديو�ن بن�سو�سه �ل�سعرية �لأربعة ع�سر ق�سيدة 

لة و�حدة �سار فيها هذ� �ل�سندباد �لَهِرم في مناطق غير ماأهولة،  مطوَّ
�سقَّ طريقه �إليها حاماًل فانو�سه لي�سيء دروبها بعبثه �لغريب.

ولأنه �سندباد جّو�ل تر�نا ل نملك �لتجو�ل مثله، فهو يحمل فانو�سه وهو 
ل في منطقة  �لقادر على معاينة ما ل ير�ه �أحدنا، زد على ذلك �أنه يتجوَّ

��ستبد�لية  ك��اأد�ة  ب��الإز�ح��ات  تحتفل  منطقة  هي  �لتي  عري  �ل�سِّ �لمتخيَّل 
فة  لخلق خطاب �سعري يعتمد على تغاير�ت وظيفية هائلة في �للغة �لموظَّ

�لأ�سياء  �لتي تخلق، بدورها، ج�سديات  �ل�سور  وبالتالي في مجمل  �سعرياً، 
و�لعو�لم �لمتخيَّلة، ناهيك عن �لمد�ر�ت �لتي ت�سكِّل مو�سوعات �لمتن في 

ق�سائد هذ� �لديو�ن.
تحليل �لبنية �ل�ستبد�لية في �لن�س �ل�سعري ل تتّم بمعزل عن تحليل �لبنية 

ل در��سة ج�سديَّات  م �لثانية على �لأولى؛ فما دمنا نتو�سَّ �لتركيبة فيه، بل تتقدَّ
�لكينونة في �أهو�ئها و�أفولها كما ير�سمها �لنا�س عبر �أنموذجه �لمتخيَّل »�ل�سندباد �لكافر«، 
فنحن �سنخو�س غمار �لنظر في �لكيفية �لتي يمت�سق فيها �ل�ساعر ذخيرته �لت�سخي�سية في 
ل فيه هذ� �ل�سندباد �ل�ساخط على كل  ر�سم ج�سديَّات �لكينونة �لخا�سة بالف�ساء �لذي يتجوَّ

قة و�لمتعافية �لتي يعي�سها بقية �لب�سر دونه.  �أبنية �لكينونة �لمنمَّ
�لكافر  �ل�سندباد  كينونة  على  تحيل  �لتي  �ل��ع��الم��ات  م��ن  بالكثير  �ل��دي��و�ن  ق�سائد  تحفل 
�لج�سدية و�لروحية وقد نالت منه رحلة �لعمر و�لعناء حتى ��ستحالت كينونته كينونًة هِرمة 
لة. ويمكن �لنظر �إلى تجربة �إبر�هيم في هذ� �لديو�ن من  تنذر باأفوله �سوب �لنهايات �لمعطَّ
�سها بع�س ق�سائد �لديو�ن، كذلك من ز�وية م�سار�ت �لأفول  ز�وية تجربة �لأهو�ء �لتي تكرِّ

�لتي �ستهيمن على كينونة �ل�سندباد في ظهوره وح�سوره بق�سائد �أخرى. 

االأهواء
�إنجازية لدى �لذو�ت و�لتي �سرعان ما  �لحزن: يلعب �لحزن دور�ً كبير�ً في توليد ف�ساء�ت 
ل �إلى �سلوك، �أو لنقل �إلى فعل حافل بعالماته �لج�سدية �لتي تعّبر عن كينونته وتدلُّ  تتحوَّ
لة، يعي�س حالة  �إليها. و�سندباد �ل�ساعر، وهو �لذي يعي�س �أزمنة �لأفول و�لنهايات �سبه �لمعطَّ
 / �لم�سعُّ �لحياة  حزُن  مائية/  »كعالمة  لنقر�أ:   ،» ب�»�لم�سعِّ �لنا�س  ي�سفه  �لذي  �لحياة  حزن 
يعجزه،/ يت�سقط من �أي قطار،/ على �أثر قديم،/ كالهالك/ في فالة و�سط جذَعين عا�سَقين/ 
وغروب نحا�سيٍّ بعزلته«. يت�سح من هذ� �لن�س/ �لمقطع �أن ذ�ت �لحالة )Sujet ď état( في 
�لذ�ت  في  يترّكز  �لم�سّع«  �لحياة  »ح��زن  مو�سوعي  حزن  لحظة  تعي�س  �لق�سيدة  هذه  م��د�ر 
�لمحمولة  »�لم�سع«  ل�سفة  �لنا�س  �ختيار  ولعّل  و�لأل��م.  بالأ�سى  �إلى خميرِة م�ساٍء  ليتحّول 
على »حزن �لحياة« لفيه تاأكيد على هيمنة �لحزن على ذ�ت �لحالة، بل و�سعة �سطوته عليها. 

�لتناق�س  لكنه  �سكلياً،  تناق�ساً  يعك�س  ربما  �لمائية«  ب�»�لعالمة  �لم�سع  �لحياة  حزن  ت�سبيه 
هو  �لأخير  فهذ�  و»�لماء«،  »�لحزن«  بين  �لجمع  في  �ل�سعري  �لمتخيَّل  تجربة  في  �لإبد�عي 
�لخ�سب، و�لنماء، و�لوفرة. �أما �لحزن فهو �لنكو�س، و�لخفوت، و�ل�سكون، لكن �لإز�حة �لتي 
يريد  �أنه  بمعنى  �لم�سبه؛  �إلى  �لحالة«  »ذ�ت  به  �لم�سبه  �إخ�ساع  منها  يريد  �لنا�س  تعّمدها 
�إخ�ساع كل �لعالمات �لح�ّسية �لمحيطة بذ�ت �لحالة �إلى ما تعي�سه ذ�ت �لحالة نف�سها لي�سبح 
حزن هذه �لذ�ت هو حزُن �لكينونة من حوله بكل ت�سكالتها وتمظهر�تها �لممكنة، ومن ثم 
حزن ج�سدية هذه �لكينونة �لمت�سّيئة �أ�سكاًل. لقد �أّدى حزن ذ�ت �لحالة كعالمة �أهو�ئية �إلى 
ولدة عالمة �رتد�دية قو�مها �لعجز، و�لعجز هو عالمة نف�سية وج�سمية د�لة على �لق�سور 
و�نعد�م �لقدرة �لفاعلة على �لظهور �لحيوي �لخالق. لقد �سعى �ل�ساعر �إلى ��ستعارة معادل 
عاجز�ً،  بد�  �لذي  �إبر�هيم  �سندباد  �لحالة.  ذ�ت  في  �لحاّل  �لعجز  كينونة  لتثوير  مو�سوعي 
ة بع�س قوتهم، لكن �لنا�س ��ستعار �سورة كينونة �سعرية  ط �أو قل ي�ستجدي �لمارَّ نر�ه يت�سقَّ
�أكثر تكري�ساً للعجز و�لنكو�س ف�سارت ذ�ت �لحالة متماهية مع منجزها »�لعجز«، وكالهما 
�لهالك  �لقطار  حالة  تمّثله  �لذي  �لمو�سوعي  �لمعادل  مع  متماهَيين  �أ�سبحا 
و�سط فالة خالية من �لحياة ليجيء �لت�سبيه »و�سط جذَعين عا�سَقين« مكماًل 
لفد�حة �لعدم �لذي يمّيز كينونة �للحظة؛ خ�سو�ساً و�أن زمنية �لغروب تحيل 

لة. بديهياً على �لأفول و�لنهاية �لمعطَّ
�أو �ل�ستجد�ء من ذ�ت حالة هرمة، مهزومة، منكفئة،  ط  ينطلق فعل �لت�سقُّ
كينونة  �ل��م��اأ���س��اة،  ه��ي  وتلك  �أي�����س��اً،  لكنها  م��غ��اي��رة،  كينونة  �سطر  ليتوّجه 
هرمة، مهزومة، منكفئة، لُن�سبح مع �ل�سندباد �إز�ء جذَعي عا�سَقين ياب�َسين 
�لحارقة  �لفالة  �سم�س  وق�ست  رحيقهما،  كّل  �لحارة  �لفالة  رياح  ت  �مت�سَّ

على بريقهما. 
�لكربة: �لكرب هو �لهم �أو �لغم �لذي يجتاح �لذ�ت في بع�س حالتها. جاء 
بالنف�س،  ياأخذ  �لذي  �لغّم  بال�سم:  »�لُكْرَبُة  للجوهري:  »�ل�سحاح«  في 
و�ل��ك��ر�ئ��ب:  عليه.  ��ستدَّ  �إذ�   ، �ل��غ��مُّ َك��َرَب��ُه  منه:  تقول  �ل��َك��ْرُب.  وك��ذل��ك 
�ل�سد�ئد، �لو�حدة َكريَبة«. و�لمالحظ على توظيفات �لنا�س هنا في 
يك�سف عن عالماتها  ور�ح  �لكربة،  �أن�سَن  �أنه  �لأولى  �لديو�ن  ق�سيدة 
�ل��ُك��رب��ة،/ لكن  �م����ر�أة ع��ج��وز�ً: »ع��ج��وز ه��ي  �لأن��ث��وي��ة عندما جعلها 
�سهو�ت  عن  �سدوله/  م��رٍخ  ع�سوه  عفي  ول��د  �أم���اَم/  ن��اه��د�ن،  ثدييها 
ي�سعى  �لديو�ن  �سندباد  �أن  �إل  فيها،  مرغوب  غير  �سلبية،  �أهو�ئية  حالة  �لكرب  مرفرفة«. 
�إلى قر�ءة معدومات �لأحا�سي�س و�لأهو�ء قر�ءة برغماتية بافتر��س بقية فرح ما في كينونة 
تحويل  خ��الل  من  �لعدم  من  �لوجود  ��سترد�د  �إل��ى  �لهرمة  �ل��ذ�ت  ت�سعى  �لممكنة.  �لوجود 
�لنكو�س و�لهزيمة، وبالمّرة تحويل �لكرب �إلى فرح، �إلى �إمكان لّذة، �إلى م�سروع طاقة يمكن 
من خاللها ��ستعادة �لمعدوم نحو �لموجود �لممكن وعبر �لنظر �إلى كينونة �لكرب - �لُكربة 
لة كما ت�سي بذلك بع�س عالماتها  كاأنثى و�إن كانت �آفلة �لوجود �أو �سائرة نحو �لنهاية �لمعطَّ
�لج�سدية؛ فالعجوز - �لكربة لها ثديان ناهد�ن، ول بد هنا من �لتاأكيد على �أنهما عالمتان 
قو�م ممتّد  نهد، هو  �أي  �لأنثوي،  فالنهد  �متد�َدين؛  على  �لفيزيائية،  �لناحية  تحيالن، من 
�أنه، وبح�سب ج�سديته  كما  �ل�سدر،  �سطح  بهالته وحلمته وحجمه على  كان �سغير�ً  لو  حتى 
�لأم��ام.  نحو  وممتّد  ب��ارز  �أن��ه  �أي  ناهد،  ث��دي  �ل�سعري،  �لمقطع  ه��ذ�  في  عليها  �لمن�سو�س 
بال�سفَتين،  �لم�ّس  �أو  بالأ�سابع  للمالم�سة  قابلَين  بارَزين  نهَدين  تمثِّل عملية خلق ج�سدية 
له �ل�ساعر - �لنا�س نيابة عن �ل�سندباد خائر �لقوى �أو  وربما �لع�ّس، تمّثل �أماًل متخيَّاًل يتاأوَّ
ل باأية كينونة  �لعك�س، �أي يتخيَّله �ل�سندباد نيابة عن �لنا�س - �ل�ساعر، �لذي ي�سعى �إلى �لتو�سُّ
�أن  �إل  �لهرمة،  بها كينونته  د  �أن يجدِّ باأمل  �فتر��سية  �أو حتى  ممكنة حتى لو كانت متخيَّلة 
ثديي  ي�ستثيره  ل  �لج�سدية،  عالماته  ذلك  عن  تك�سف  وكما  �لعفي،  فالولد  يكون؛  ل  ذلك 
�لكربة �لمتخيَّلة كاأنثى عجوز؛ فقد بقي ع�سوه �لذكري مرتٍخياً، بينما بدت �سهو�ته مرفرفة 

في فر�غ �لتمّني، وتلك هي �أحد هز�ئم هذ� �ل�سندباد.
... تجربة محمد عيد �إبر�هيم في ديو�نه هذ� تكتنز تجارب دو�وينه �لت�سع �لمتو�لية �ل�سدور 
منذ �لعام 1980، مع فارق جوهري في هذ� �لديو�ن يبرز على �سعيَدي �لبناء �لجمالي و�لبناء 
�لتعبير �لدللي و�لإ�ساري و�لإيحائي،  �ل�سعري فيه، وب�سبب قّوة  �أن �لمقول  �لوجودي. كما 

يمكن �أن ي�سبح ن�ساً مفتوحاً على قر�ء�ت تاأويلية متعّددة �لمد�خل و�لقر�ء�ت.

ر�ش�ل محمد ر�ش�ل
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�ل�������س���ف���اء ف����ي ت���رك���ي���ب �ل�������س���ورة 
�ل�����س��ع��ري��ة ه��و �أح���د �أب����رز مالمح 
�ل���ذي يتمّيز  �ل�����س��ع��ري  �لأ���س��ل��وب 
ب��ه �ل�����س��اع��ر �ل��ع��ر�ق��ي �ل���ك���ردي ط��ّي��ب ج��ّب��ار 
�ل����غ����اوون« ح��دي��ث��اً  �أ����س���درت ل���ه »د�ر  �ل����ذي 
ديو�ناً مترجماً بعنو�ن »ذ�ت زمان... �لظالم 
ك����ان �أب���ي�������َس« )ت���رج���م���ة: ع��ب��د �هلل ط��اه��ر 

�لبرزنجي(.
مائية  لوحة  من  مقطوفة  كاأنها  حّية  �سور 
�لقب�س  في  كرد�ستان. طز�جة  ت�سّور جبال 
ع��ل��ى �لأ���س��ي��اء و�إع����ادة خلقها ���س��ع��ري��اً. وف��ي 
و�نتقاء  �أ���س��ل��وب��ّي،  َح����َذٌق  ذل���ك، ثمة  م����و�ز�ة 
��ستطاع  م��ا  وه���ذ� طبعاً  ل��ل��م��ف��رد�ت.  ��د  م��وؤكَّ

بحرفّية  ن��ق��ل��ه  �ل��م��ت��رج��م 
وخ�����س��و���س��ي��ة، وه��و 
�ل�����س��اع��ر و�ل��م��ت��رج��م 
�ل�������م�������ح�������ت�������رف م����ن 

�ل��ف��ار���س��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة 
�إلى �لكردية وبالعك�س، 

ت��ح��ري��ر مجلة  ورئ��ي�����س 
»ك����������الوي����������زى ن����������وى - 

�لعربي«، وقد �سبق له �أن 
ترجم �إلى �لكردية �أعماًل 
كثيرة لجان دمو و�أدوني�س 

و�سوقي �أبي �سقر�... 
وب�����ال�����ع�����ودة �إل�������ى �ل�������س���اع���ر 

ح�ّسه  �أن  ن��ج��د  ج���ّب���ار  ط��ّي��ب 
في  �نعك�س  ت�سكيلي،  ك��ن��اق��د 

كبيرة  �رتطامات  ل  ق�سائده. 
تحدث بين �لُجمل، بل هند�سة حّية لأ�سياء 
�لكثير من  مع  رهيفة،  وعو�لم ح�سّية  حاّرة 
ومفترقاتها،  �لق�سيدة  مفا�سل  في  �ل�سوء 
و�ل��ك��ث��ي��ر م��ن �ل��ب��ي��ا���س �ل���ذي ر�ف���ق �ل��ك��ت��اب 
م��ن��ذ �ل��ع��ن��و�ن: »ذ�ت زم�����ان... �ل��ظ��الم ك��ان 
�ل��ق��ارئ من  �أن يفهم  ب��ّد  �أب��ي�����س«. وك��م��ا ل 
�إلى زمن م�سى  �لعنونة، فهي ترمي  �سيغة 
ولم يعد موجود�ً. بل �إن ��ستعمال �لمترجم 
لكلمة »زمان« بدل »زمن« �أ�سفى �لكثير من 
�لحنين على �لعنو�ن، وتالياً ��ستوى �لمعنى 
لذلك  و�لعاطفية.  �لدللية  �سحناته  على 
�إلى  فالألم، ولي�س �لقليل منه، حا�سر جنباً 

جنب مع �لن�سوة و�لخّفة و�لدعابة.
بمياه  م��غ��م��ورة  ج��ّب��ار  ت��اأت��ي ق�سيدة  �أح��ي��ان��اً 
�ل�سرد، ت�سبح فيها كي ت�سل بقارئها �إلى ما 
ذلك  على  وكمثال  �لموعظة،  م��ن  �أب��ع��د  ه��و 
ق�سيدة »دعاية �نتخابية« �لتي تدفع قارئها 
�ل�سيا�سي  توّقع م�سمونها  في  �لنزلق  �إلى 
فاإذ به يجد نف�سه في مكان  وربما �لحزبي، 
�آخر، حيث نجد �ل�ستعارة وقد فعلت فعلها، 

ت�سع  على  �لنتخابية  قو�ئمة  وزَّع  فال�ساعر 
تفوز،  منها  �لأخ��ي��رة  جعل  �سعرية،  ق��و�ئ��م 

رغم �أنها عبارة عن تجّمع للتناق�سات.
�ل�سعر  �أن  �ل��ب��رزن��ج��ي  �ل��م��ت��رج��م  وي��ع��ت��ق��د 
�لنفعال  عن  بالتعبير  لعقود  تعّلق  �لكردي 
ب���ال���ح���دث �لآن�������ي �ل�����و�ف�����د، خ�����س��و���س��اً ف��ي 
كان  حيث  �ل�سيا�سية،  �لو�قعية  �لمنا�سبات 
�إلى  وين�سرفون  بالحدث  ينفعلون  كثيرون 
خرقه  من  ب��دًل  عنه  ليعّبرو�  �لخام  �لو�قع 
وبناء و�قع �سعري فّني جديد على �أنقا�سه. 
وبذلك حّلت �لمحاكاة محّل �لخرق و�لخلق 
ف��ي ذه��ن��ّي��ات��ه��م، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ق��ّل��ة م��ن��ه��م. من 
�لمترجم  يختار  �ل��ق��ّل��ة  ه��ذه 

�لبرزنجي طّيب جّبار.
طّيب  يتمّتع  �لحقيقة  وف��ي 
ج����ّب����ار ب���ح�������ّس ����س���اخ���ر ف��ي 
كتاباته، يت�سّرب في �أ�سكال 
وينو�س  ع��دي��دة،  وق��ن��و�ت 
�أح�����ي�����اٍن - ق�����س��ائ��د  ف����ي 

�أخرى، دون �أن يخبو:
»عائد �أنا...
عائد �إليك،

ع������ائ������د �إل�����������ى ظ�����الل 
�سقيفة �ل�سدو.

�سنو�ت كنت ُمبَعد�ً
�أع����ي���������س ف�����ي ك��ه��ف 
م����م����ل����وء ب���ال���ق���م���ل 

و�لبرغوث،
غول، قطع طريقي

 رّباه، لن يو�جهك �أي غول.
بعد �لآن...

نهار�ً �أدمدم مع نف�سي
لياًل، ل �أذهب �إلى �أي مكان

كالنا يجل�س
في �لحديقة �ل�سّيقة لالإلهام،
نزّين خو�ن دغدغدة �لإ�سر�ق،

ُندير كاأ�س نثيث �لخيال،
�أن�ت َت��ن��اوِل �لق�سائَد �للذيذة جد�ً.

و�أنا �سعر�ً قليل �لملوحة«.
 )1954 كركوك  )مو�ليد  جّبار  طّيب  ينتمي 
�أو ما ي�سّميه  �إلى جيل �ل�سبعينّيات �لكردي، 
�ل��م��ت��رج��م ب����: �ل��ج��ي��ل �ل��ث��ان��ي. وه���و �لجيل 
�سعره  �ل��رّو�د. وتجربة نقل  �لذي يلي جيل 
�إلى �لعربية، وغيره من �ل�سعر�ء �لكرد، �أمر 
مهم لبناء ج�سر عجزت �ل�سيا�سة عن بنائه:

»يوم �أموت،
عد� بناتي،

ل تبكي علّي... في هذه �لمدينة
�أّي فتاة«.

�شهى �شامية

م�����س��ح��ة  ذي  ف��ل�����س��ف��ّي  ب���������س����وؤ�ل 
ع�����س��ق��ي��ة ل ج�����و�ب ل����ه، ي�����س��ت��ه��لُّ 
�ل�����س��اع��ر �ل�����س��وري ف����ّو�ز ق���ادري 
�أحدث مجموعاته �ل�سعرية »لم تاأِت �لطيور 
�لغنائية  لكن  �لغاوون(.  )د�ر  وعدتك«  كما 
ُتفِرط في غنائيتها �أحياناً حتى لي�سّف قلب 

هذ� �ل�ساعر.
�أ�سكالها  بكل  �لفجيعة  زم��ن  ق��ادري  يعي�س 
�لبكاء  وب��ي��ن  وج����وده،  ع��الم��َة  ت�سبح  حتى 
و�ل����غ����ن����اء ت���ن���م���و ق�����س��ي��دت��ه وت���ت�������س���ع، ف��ال 
�لأ���س��ى  �إط���ار  ف��ي  �إّل  ي��ت��ح��ّرك  �أن  ي�ستطيع 
على  �لمفتوحة  �سهو�ته  و�سمن  �لمتر�كم، 
ر فيه  يبحث في �أجوبة مفتوحة  مجال مفكَّ

بالكون  يتعّلق  ما  لكل 
و�لإن�سان و�لأ�سياء: 

»�عذريني
روحي �سنبور دم

 ي�سّخ بال توقف«.
�����س����ور ف���������ّو�ز ق������ادري 
�ل�����س��ع��ري��ة ت�����س��اه��م في 

بلورة حروفّية للم�ساعر 
�ل�����م�����ث�����ق�����ل�����ة ب�����ال�����ح�����زن 

م��ا يقّيد  ل��ك��ل  و�ل��رف�����س 
ح��ّري��ة �لإن�����س��ان ف��ي ب��الده 
عبر طرح �لمو�سوع �لأزلي 

و�لأك����ث����ر �إق����الق����اً ل��ل��ك��ات��ب، 
�ل�ساعر تخوم  وهنا يالم�س 

من  �إل��ي��ه��ا  د�خ���اًل  �ل�سيا�سة، 
ب��اب ���س��ع��ري و����س��ع و�أري��ح��ّي: 

»وكم طلبت من �لع�سافير
�أن تاأخذ �لحذر من �سّيادين

يتو�لدون بال �نقطاع
هذ� قبل �أن ياأتي �لخوف

وُيع�سكر في �لبالد �إلى �لأبد«.
�أ�سلوب �ل�ساعر في تركيب �سورته �ل�سعرية 
ي�ساعد على تعميق �لإيحاء، فغالباً ما نجد 
لفظياً  ُتده�س  ل  �سعرية  �أمام �سور  �أنف�سنا 
لالإيحاء  ت�ساعدياً  �إح�سا�ساً  تمنح  ما  ق��در 

في تركيب �لبنية �لفقرية لل�سورة.
د �ل���م���و�����س���ي���ع ف����ي »ل�����م ت�����اأِت  ورغ������م ت����ع����دُّ
تبقى  �لغربة  �أن  �إل  وع��دت��ك«،  كما  �لطيور 
هي  ب��ل  �ل���دي���و�ن،  �أج����و�ء  ع��ل��ى  �لم�سيطرة 
ف��ّو�ز  عليها  �سّكل  �ل��ت��ي  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �لثيمة 
�لأنثى  عبر  ه  ممرَّ خالقاً  ن�سو�سه،  ق��ادري 
وطن  �إل��ى  وحنينه  مناجاته  في  و�لطبيعة 
�لإن�سانية  �سلته  �إع����ادة  �إل���ى  وت��وق��ه  بعيد، 
مع  تتما�سى  ج��دي��دة  ح��ي��اة  لخلق  بالحياة 
و�ق��ع��ه �ل��ج��دي��د. وه��ن��ا ت��اأخ��ذ �ل��غ��رب��ة، وم��ا 
�ل�سعرية،  ن�سو�سه  ف��ي  وج���ع  م��ن  تحمله 

تبدو  �سعرية  �سور  لتوليد  وظيفياً  �تجاهاً 
للوهلة �لأولى موّجهة �إلى �لذ�ت، لكنها في 

�لحقيقة تنبع من د�خل هذه �لذ�ت.
�أ�سلوب فّو�ز قادري ين�سف �لبالغة �ل�سعرية 
���د�ً �لب���ت���ع���اد ع���ن �ل��ك��ل��ف��ة  �ل���ج���اف���ة، م���ت���ع���مِّ
�ل��ل��غ��ة، مف�سحاً  ف���ي  �ل��ل��ف��ظ��ي��ة  و�ل��ف��خ��ام��ة 
تتو�لد  �أن  �ل��ح��ّرة  �ل�سعرية  للبنى  �لمجال 
كثيرة  �أم��اك��ن  في  وطفولتها  ب�ساطتها  في 

من �لكتاب:
»هنا على ركبتي
يا �بنتي حلمُت

�أنك بثيابك �لتي
�أ���س��ع��ل��ه��ا �ل�����س��ي��ب و�ل��ح��ن��ي��ن 

و�لذهول
تجل�سين

م�����س��ّع��ث��ة �ل���ق���رى و�ل���م���دن 
�لتي باأ�سمالها«.

�ساحب  ق�سيدة  تتكئ  ل 
»ن����ه����ر ب�������س���ّف���ة و�ح������دة« 
ع���ل���ى �ل����م����ف����ارق����ة، ق���در 
م����ا ت���ذه���ب �إل������ى ���س��ن��ع 
وظ���ي���ف���ة ج����دي����دة ل��ه��ا 
عبر �ت�سالها باليومي 
ورب�������ط�������ه ب����ال����ع����ال����م 
وم��������ا ي�����ح�����دث ف��ي��ه 
م�����ن خ������الل ن���ظ���رة 
�إن�������س���ان���ي���ة ف��ك��ري��ة 
ف���ل�������س���ف���ي���ة ع���م���ي���ق���ة 
في  وتحّدياته  �ل�ساعر  �نك�سار  من  متخذًة 
�لغربة، �لد�فع �لمائز لبتكار تلك �لوظيفة 

�لجديدة:
»�أّيها �لمنفى �ل�سديق

دّلني �إلى �لحكاية �لتي �أعبر منها
�إلى �لطفولة

دّل���ن���ي �إل�����ى �ل��ج�����س��ر �ل�����ذي ي��ع��ّب��رن��ي �إل���ى 
�لفر�ت«.

بل  بكائياته،  ب�سرد  ق��ادري  ف��ّو�ز  يكتفي  ول 
يطول  �ل��ذي  �لحنين  �أي�����س��اً،  حنينه  ن  ي���دوَّ
�آٍن معاً ويتجاذب مع نف�سه في  ويق�سر في 
�أمام حنين  �أننا  �لو�حد، حتى لنظّن  �لن�س 

م�ساد:
»لم يتبقَّ لتلك �لبالد
ذ�ك �لحنين �لموؤذي

�أو ذ�ك �ل�سوق �لذي يكوي �لأ�سالع«.
»لم تاأِت �لطيور كما وعدتِك« وهو �لخام�س 
يحتفي  ك��ت��اب حنين  �ل�����س��اع��ر،  ر���س��ي��د  ف��ي 
ح��اّر   كتاب  ن�سو�سه،  جميع  ف��ي  بالمو�جع 
ما  بب�ساطٍة  ك��ت��َب  وق��ري��ب،  عميق  وح����ارق، 

ح�سبناه تعقيد�ً.

تهاني فجر
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العام  تاأ�ّس�ست  �سعرية،  �سهرية، 
»م�ؤ�س�سة  ل���دى  ت�����س��در   ،2008
الم�ؤ�س�سة  الثقافية«، وهي  الغاوون 
الف�سلية،  »ن��ق��د«  مجلة  ل���:  الأم 
جمعية  ل��ل��ن�����س��ر،  ال����غ����اوون  دار 
العربي  ل���أدب  للترويج  ال��غ��اوون 
ف���ي ال��ع��ال��م )ق��ي��د ال��ت��اأ���س��ي�����س(

رئي�شا التحرير
زينب ع�ّساف � ماهر �سرف الدين

م�شت�شار التحرير
�س�قي عبد الأمير

المهتار كمال  الم�شوؤول:  المدير 
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن
�سابا ج�ليا  المالية:  االإدارة 
�سالم م��اي��ا  ال��ف��ّن��ي:  االإخ�����راج 
الموقع االلكتروني: رجا المهتار
اأح���م���د اهلل  ع���ب���د  ال����ر�����ش����وم: 

مكاتب التحرير
ال����لي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة 
 � م���ل���ف���ن���دي���ل   � م��ي�����س��ي��غ��ي��ن   �
17953 �����س����ت����ري����ت  ه����ي����ن����ا 

ت: 0013134299194
17953 Hanna st Melvindale 
MI 48122 - U.S.A

مكتب االإدارة
الحمرا   ب:  ���س.   � بيروت   � لبنان 
113 � 5626 ت: 009614022058

المرا�شالت
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�شبكة
www.alghaoon.com

اال�شتراك ال�شنوي
الدول  اأميركيًا،  دولرًا   20 لبنان: 
العربية: 50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا 
اأم��ي��رك��ي��ًا. دولرًا   70 واأم��ي��رك��ا: 

carmen@alghaoon.com
تلف�ن: 009613835106

اأ�شعار البيع
���س���ري��ا:  ل���ي���رة،   2000 ل��ب��ن��ان: 
جنيهات،   3 م�����س��ر:  ل��ي��رة،   30
الإم������ارات: 5 دراه����م، ال���لي��ات 
دولرات  3 الأميركية:  المتحدة 

داعمون
������س�����ل�����ي�����م ال�����������س�����ح�����ن�����اوي

العج�ن  ح��ام��د   � خ��ّي��اط  ف���ادي 
� ع������ن ج��اب��ر ن���دي���م ����س����م���ط 

لمعا�شدة »الغاوون«
الت�سال على

009613835106

 200 للمعا�سدة  الأدن���ى  )ال��ح��ّد 
يعادلها( م��ا  اأو  اأم��ي��رك��ي  دولر 
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ُحكم  بعدما  باري�ص  ف��ي  حاليًا  يعي�ص  االأ���ص��ل  يوناني 
للدولة  تابعة  داخ��ل جزيرة �صغيرة  في �صجن  ب��االإع��دام 
ال��ي��ون��ان��ي��ة اأي����ام ال��ح��ك��م ال��دي��ك��ت��ات��وري ف��ي ال��ي��ون��ان في 

منت�صف القرن المن�صرم.
اإلى  العوم  �صوى  مفّر  ال  لكن  رفاقه،  من  ومجموعة  هو  الهرب  ق��ّرر 
�صاطئ قريب... مات اأغلبهم غرقًا ونجا هو ورفيق له. منذ ذلك الحين 

يعي�ص في باري�ص.
الجدد   - القدامى  الفال�صفة  من  واح��د  اأك�صيلو�ص  كو�صتا�ص  ا�صمه 
الذين يطرحون االأ�صئلة الكبيرة، خا�صة في ما يتعّلق بحياة الفل�صفة 

وحياة ال�صعر، فهو بكل ب�صاطة يقول بموت كليهما.
ترجم هايدغر في بداياته، وكان يقول اإن الفل�صفة انتهت عند هو�صرل، 

وكل ما اأُنتج بعده من بحث ي�صّمى: فل�صفة، لي�ص �صوى »تفكير«!
الفكري:  بال�صوؤال  الم�صتغلين  م��ن  نوَعين  بين  يف�صل  فهو  ول��ه��ذا 
المثال  �صبيل  على  واأر���ص��ط��و  ف��اأف��الط��ون  وال��م��ف��ّك��رون...  الفال�صفة 

فال�صفة، اأما نيت�صه ومارك�ص فهم مفّكرون.
وبعيدًا عن الدخول في مناق�صته حول هذه النقطة، يذهب اأك�صيلو�ص 
يعّمر  االإبداعية  اأو  الفكرية  الظاهرة  م��وت  اأن  يوؤكد  حيث  اأبعد  اإل��ى 
المثال،  ال�صعر على �صبيل  اأكثر من حياتها، ولهذا فموت  ح�صارّيًا 
خ بموت ال�صاعر رامبو، ما زال يتوا�صل  والذي - كما يعتقد - ُيوؤرَّ
باأ�صكال اأخرى، اأي اأن موت ال�صعر يمكن اأن ُيعّمر اأكثر من حياته، 
اأ�صكال  �صمن  موُتها  يتوا�صل  التي  الفل�صفة  مع  الحال  هو  وكذلك 

اأخرى ت�صل حدود »التقارير ال�صحافية« على حد تعبيره.
اأك�صيلو�ص هذا اأ�صدر العديد من الموؤلفات »الفل�صفّية« والفكرية حول 
عملية  واأن  لعبة  الكون  ب��اأن  تقول  التي  نظريته  وهي  الكون«،  »لعبة 
الخلق في اأعمق تجّلياتها هي لعبة، وما الوجود اإاّل دمية خالقه الذي 

�صيدّمره يومًا كما يدّمر طفل لعبته اأو دميته.
»ر�صالة  كتابه  ريلكه في  االألماني  ال�صاعر  �صنوات، وعلى هدي  قبل 
اإلى �صاعر �صاب«، اأ�صدر اأك�صيلو�ص كتابًا عنوانه »ر�صالة اإلى مفّكر 
�صاب«، و�صع فيه خال�صة قراءته الفل�صفية للعالم، في ن�ص هو بين 
�صة  ال�صعر والفل�صفة، ي�صبه اإلى حد بعيد ن�صو�ص هيراقليط�ص الموؤ�صِّ
والفل�صفة،  االأ�صطورة  بين  الحقيقي  الج�صر  ت�صّكل  والتي  للفل�صفة، 

وهذه نماذج منها اخترُتها لكم:

لي�ص بكوننا َقلقين ن�صير ُمقلقين.
***

له ال في  ال��ذي ال مكاَن  ال��وط��ِن الحّق  من مّنا نجَح في االإف���الِت من 

االأر�صِ وال في ال�صموات؟
***

فاإن  منه،  االإف���الُت  يمكن  ال  اأم���رًا  القوانين  بع�ص  اح��ت��راُم  ك��ان  اإذا 
�صرورَة ا�صتجواِبها وتجاوِزها اأقوى.

***
ِلَنع�ْص منذوريَن للفناء، ال تحَت اأُفق االأبدية والالنهاية، اإنما ُمهتدون 

بنجيماِت النهايات والحينّية الالزمة.

االتحاُد والتمّزق لن يقوما من دون بع�صهما، وهذه مفارقة. فال اأحَد 
منهما ي�صبق االآخر وال اأحد يظهر من دون االآخر.

***
اإن الو�صائج التي تربط الكلمات باالأ�صياء الل�صيقة ببع�صها البع�ص، 
بالرغم من كونها مختلفة كليًا، تبقى اإ�صكالية وا�صتفهامية وتتحايل 
ا�صتقاللها  اإدراك  اإل��ى  اللغة  ت�صعى  وعندما  توّقف،  دون  من  علينا 
فينا  تتوّلد  يقاومها  ما  اإلى و�صعها في مواجهِة  الحاجة  فاإن  الذاتي 

للتّو.
***

اأ، الو�صوَل اإلى الّلغة، ومنها اإلى  كيف ياأمُل كلُّ ما هو كائٌن، اأو مخبَّ
العمل؟

***
لي�ص لالإن�صان طبيعٌة، ال جوهر، ال كينونة وال م�صير. اإنما َتنت�صر فيه 

وَعبرُه لعبٌة. وعلى اأي حال فنحن ال نتطابق مع اأنف�صنا.
***

م دميَته! �صيتوّجب على االإن�صان من بعد اأن  يا لمتعة الطفل وهو يحطِّ
يتعلَّم اأنه، نف�صه، دميٌة، يجب اأن تتحّطم.

***
عندما ال نعطي خيباتنا �صكاًل كونيًا فاإن هذه الخيبات تاأخذ طريَقها 

اإلى الحّل.
***

كيف يمكن الخروُج من لعبِة االنجذاِب المزدوج بين �صطوِع ال�صم�ِص 
المتو�صطيِة والو�صوِح - المعتم ال�صمالي؟

***
اأحيانًا »اأرى« رجاًل مّريخيًا يتجّول بين االأر�صّيين.

***
العقباُت اأي�صًا تلعُب دورًا اإيجابيًا وبقّوة.

***
كلُّ كالم وكلُّ ن�صٍّ يبقى مرتبطًا بالتاأويل والالتاأويل، وُمنفتحًا لكل 

االإ�صارات. الكالُم والكتاباُت ال�صعاريُة لهما الم�صتقبل.
***

عندما نتحّدث عن اأنف�صنا، عن االآخرين، عن االأ�صياء وعن العالم، فاإننا 
غالبًا ما نقع في فخاخ الت�صميات. مع ذلك فاإن كلَّ االأ�صياء - التي هي 

ُجزئّيات الكون - والكون نف�صه، ُتقاومنا ب�صّدة.
***

ُط��رق  ف��ي  بيٍد  ي��دًا  يم�صياِن  ال��ت��اأّم��ِل  وُزه���د  واالإب����داِع  الخلِق  �صكرُة 
االأفكار.

***
اأن تفعل �صيئًا يعني اأنك ال تعرف ماذا َتفعل ومع ذلك فاإن المعرفة 

ُت�صيء الفعَل الذي ُي�صيئها.
***

بلغٍة نجوميٍة، يمكن القول، بكواكَب خا�صرٍة.
***

المثالّي  الهّدامين.  مع  حّتى  يحيا  فهو  �صلبة.  بحياٍة  يتمّتع  المثالّي 
الخائُب يولِّد اأ�صكااًل من الت�صاوؤمية. لكن الواقعي يظّل اأع�صى، تدو�صه 

التجربة.
***

مًا اأو تدهورًا: رّبما �صيكون من  ال يجب اأن ُيفهَم التاريُخ باعتباره تقدُّ
، ال بتعبيِر  ال�صروري تاأّمله واختباره على اأنه َتطواٌف زمانيٌّ كونيٌّ

التاريخ العالمّي.
***

بالرغم من اأن كّل �صيء يقع في اإطار ما قبل التاريخي - التاريخي - 
الما بعد تاريخي - اإاّل اأن هناك كالمًا وتفكيرًا واأن�صطة تختزل مراحل 

التاريخ كلَّها.
***

تحّوالت  تاريخ  اإن��ه  مختلفة.  اأمكنة  وف��ي  الزمن  في  التاريُخ  ل  ُي�صجَّ
عالقتنا بالكون. اإن ُبنية التاريخ تتكّون مما �صتوؤوُل اإليه الطبيعُة، من 
االأمكنة، من االأف��راد، من ال�صعوب ومن االأعمال، وهذه ال تفلُت مما 

يه ثقافة. ولهذا فهي ثانوية. �صن�صمِّ
***

لالأفراد كما لع�صور التاريخ ف�صالُتهم. اإننا نجتاز ع�صرًا غنّيًا ب�صكل 
ا�صتثنائي بالف�صالت.

***
الت�صحية بالحياة لم تكن يومًا قّط اإراديًة.

***
اإن ما َي�صتع�صي علينا قوله لالآخرين، يخنُقنا في مكاٍن ما.

لم �أعرفه �إل هكذ� مقرف�ساً في ركن �لحارة، قريباً من باب 
غرفته في �نتظار م�ستميت لأ�سّعة �ل�سم�س. لم �أَره في مكان 
�آخر غير �لحارة رغم �أنه ل يعاني ه�سا�سة �لعظام �أو �ل�سّكري 
�أرمقه بثياب �أخرى غير تلك �لرمادية �لتي  �أوغيره من �لأمر��س. لم 
بهت لونها مع �لزمن ف�سارت متاآكلة ومهلهلة. ولم �أعرف له ��سماً �سوى 

»كرف�س«.
�ل��ح��ار�ت  ن��ج��وب  ع��ل��ي،  �أن���ا ورم���زي ومحمد  �أ���س��ق��ي��اء:  �أولد  ك��ّن��ا ب�سعة 
�لمجاورة للتعّرف �إلى �أطفال في مثل �سّننا �أو لختالق �لم�ساكل معهم 
ثم �لفر�ر �إلى �أر�س محايدة �أو لكت�ساف �أماكن ل نعرفها لقّلة بد�هتها 
�أو لقتالع بع�س ح�سائ�س �لأر�س وتذّوقها. لكن بالرغم من كل �سولتنا 
وجولتنا كّنا د�ئماً نجتمع عند درجات �سّلم عم �لُمولدي ونرقب خروج 

عم كرف�س، كاأهّم حدث يومّي على �لإطالق.
�لحرب، وهناك من  �إن��ه جاء قبل  �سّنه. هناك من يقول  �أح��د  ل يعرف 
يقول �إنه جاء قبل خروج �لفرن�سيين مبا�سرة في 56، وهناك من يقول 
�لعائلة  �أف��ر�د  �أح��د  �ساألت  ر« حّتى  »ُمَعمِّ �أفهم قط معنى  لم  ر.  ُمعمِّ �إن��ه 
عر: »�إنه و�هلل �أعلم  فقال ب�سيء من �لوحي وكثير من حّك �لذقن و�ل�سَّ

رجل قد تجاوز �لمئة �سنة«.
يعي�س  �لملتحمة.  �ل��ع��ائ��الت  نحن  بيننا،  وج���وده  �سبب  �أح���د  ي��ع��رف  ل 
بمفرده، ل يزور �أحد�ً ول �أحد يزوره. لم نَر له �أولد�ً �أو �أحفاد�ً �أو �أقارَب 
�لرجل. يجول  �أولد حائرين حول حقيقة هذ�  كّنا ثالثة  �أي نوع.  من 
�أب��د�ً. ل يجيب عن  يتكّلم  ل  و�لرجل  بالأ�سئلة  ل  ر�أ�سنا قطار محمَّ في 
�أ�سئلتنا ل نفياً ول �إيجاباً، ل لفظاً ول �إيماء، فكيف ن�سبر �أغو�ره؟ من 

�أنت يا عّمي كرف�س؟
ه��ن��اك م��ن ق��ال �إن���ه منا�سل ج��ز�ئ��ري ه��رب م��ن �ل��ج��ب��ال بعدما ح��ارب 
�لفرن�سيين ببطولة، ثم جاء ليرتاح في مكان ل ي�سي به و��ٍس، كحارتنا 
�إنه قد زهق روحاً وهرب من �لجز�ئر.  �آخرين قالو�  هذه. لكن جير�ناً 
كان ل يتحّدث �إل لرجلَين فقط في �لحّي وهما �لبّقال وبائع �لخ�سر. 
وكانت هذه �لعالقة قائمة على تبادل مجموعة من �لتحّيات �لب�سيطة 
ربع  مثل  كاأطفال  نحن  لتكفينا  تكن  لم  �لتي  �لأغ��ر����س  بع�س  و�قتناء 
�ل�سّكر و�ل�ساي.  خبزة وجزرَتين وبرتقالة وحبََّتي طماطم و�لقليل من 
�أو  ثالثة  من  لأكثر  �لأ�سياء  من  �لقليل  �لكّم  بهذ�  كرف�س  يعي�س  كيف 
�أك��ث��ر م��ن ث��الث ح��ّب��ات طماطم  �آك��ل  �أدري، لكني كنت  �أي����ام؟! ل  �أرب��ع��ة 
�أّمي تناديني »ر�أ�س �لطماطم«. كنت في بع�س  عند �لغد�ء حتى �سارت 
�لأحيان �أتناوب �أنا و�أ�سحابي في مر�قبة كرف�س، ثم نجتمع �آخر �لنهار 
لنجمع ت��ق��اري��رن��ا ون��وّح��د �ل�����س��ورة ح��ول ه��ذ� �ل��رج��ل �ل��غ��ري��ب، وربما 
نكت�سف �إن كان قاتاًل كما يزعم �لجير�ن �أم ل. وكان �أول ما عرفناه عن 
حياته �ليومية ونقاًل عن رو�ية محمد علي �لآتي: ي�ستيقظ في �ل�سباح 
و�لن�سف، ويخرج حاماًل معه علبة  �ل�سابعة  �ل�ساعة  �أي حو�لى  �لباكر، 
ق�سديرية ثقيلة نوعاً ما لم نعرف ما فيها �إلى �أن �كت�سف محمد علي 
�أنها ف�سالته �ل�سخ�سية. بعدها يدخل غرفة مجاورة لبيته لياأخذ منها 
بالماء  �أطر�فه  ويغ�سل  منها  اأ  فيتو�سّ �أخ��رى  ق�سديرية  علبة  في  �لماء 
كاأ�ساً  وي�سرب  �سوفياً  برنو�ساً  ذلك  بعد  يرتدي  �ستاء.  �أو  �سيفاً  �لبارد 
�لحائط  �لقرف�ساء تحت  �لأثناء. كان يجل�س  �ل�ساي كان يعّده في  من 
�أن تتحّول �أ�سعة �ل�سم�س نحوه فتمّده ببع�س �لدفء. ولم �أكن  منتظر�ً 
�أفهم حينذ�ك لماذ� كان يحب �ل�سم�س بهذ� �لقدر من �لنتظار و�ل�سبر 
�لخيمة  ي�سبه  و�أ�سدقائي تحت ما  �أنا  �أختباأ  على لهيبها في حين كنت 
�أور�ق  من  و�لكثير  �لكرتونية  بالُعلَب  �لحارة  ركن  في  نبنيها  كّنا  �لتي 
�لنخيل. يبقى عم كرف�س على هذه �لحال �إلى ما يقرب منت�سف �لنهار، 
وباب غرفته م�سّرع لتجديد �لهو�ء فيها. لم يكن يغادر جل�سته تلك �إل 

ليجلب �سيئاً ما ياأكله كحّبة طماطم �أو كاأ�س �ساي �أخرى.
�إذ� كان  كّنا نت�ساءل متى ت�سنَّى لعم كرف�س قتل هذ� �ل�سخ�س �لمزعوم 

ُيم�سي يومه ما بين �سم�س و�ساي وقرف�ساء وبع�س �لتحيات؟ كان �لأمر 
جولة  في  �أ�سحابي  لقيادة  عُت  تطوَّ ي.  �لتحرِّ من  �لمزيد  �إل��ى  يحتاج 
��ستطالعية في بيت عم كرف�س. ربما نعثر على �سالح �لجريمة، �أو ربما 
نجد �أور�قاً تدّلنا �إلى هوّيته. وبحكم �أني ورمزي لم نتجاوز �لخام�سة، 
��ستدع��يت  �إلى محمد علي.  �أور�ق  �أوكلنا عملية تهجئة ما �سنجده من 
�أ�سدقائي �إلى بيتنا وت�سّلقنا عمود �لكهرباء �لأول، ثم قفزنا �إلى �سطح 
عم  غرفة  �سقف  �إل��ى  لن�سل  �آخ��ر  كهربائياً  ع��م��ود�ً  وت�سّلقنا  �ل��ج��ي��ر�ن، 
عقنا لهول ما ر�أينا: لقد كانت غرفًة من دون �سقٍف!  كرف�س، وهناك �سُ
�أو بالأحرى ل منفذ �إليها مطلقاً. لم يكن لها �سحن د�ر، ولم تكن تتلقى 
رم��زي  ذه��ب  �لحجري.  �لفحم  كلون  ظلماء  كانت  لل�سم�س.  �أ�سّعة  �أي 
منفذ  �أي  هناك  يكن  ل��م  فعاًل  لكن  و�ل��م��خ��ارج،  �لمد�خل  م��ن  ليتحقق 
للغرفة، في ما عد� �لباب �لرئي�سي، �سوى �سّباك �سغير محكم �لإغالق 
من �لد�خل وُم�س�يَّج بحديد قوّي من �لخارج. ذهبت كل تحّرياتنا �أدر�ج 
رمزي  من  طلبت  ذلك  مع  �لحقيقة.  لمعرفة  حما�ستنا  وفقدنا  �لريح، 
�لمنفذ  من  �قترب  �لنافذة.  زجاج  عبر  نظرة  ُيلقي  �أن  �أخيرة  كمحاولة 
�لزجاجي �لوحيد و�سغط بر�أ�سه �إلى �لأمام ثم و�سع يَديه قرب وجهه 
كي يتمّكن من �لروؤية ب�سكل �أف�سل، في حين كان محمد علي ير�قب �أي 
�سيء،  يوجد  »ل  �لغرفة.  �إلى  لكرف�س  دخ��وًل مفاجئاً  �أو  حركة مباغتة 
هذ� ح�سير فوقه جلد وهناك بابور غاز �أ�سود وهناك �سطل �سغير. هناك 
و�حدة �ثنتان ثالث �أربع... و�و! خم�س علب ق�سديرية! ماذ� يفعل بها؟ 
�لر�ئحة  لكن  �لأر����س،  على  �لجر�ئد  من  و�لكثير  بّني  برنو�س  وهناك 
مقرفة. �ساألُت رمزي: »�ألم تَر �سندوقاً؟ حقيبة؟ تعرف �أن �لكبار ُيخفون 
�لأور�ق في �لحقائب و�ل�سناديق«؟ �أجابني بعد لحظة من �لتفكير:»ل 

ل يوجد �سيء من هذ� �لقبيل. هّيا بنا. �لر�ئحة �ستقتلني«!
�ل��رج��ل. لم  ل��م نكت�سف م��ن ه��و ه��ذ�  �أم��ل كبيرة، فنحن  غ��ادرن��ا بخيبة 
ن��ع��رف ق��ط م��ن �أي���ن ل��ه �ل��م��ال ك��ي ي�ستري ح��ّب��ات �ل��ط��م��اط��م و�ل�����س��اي 
كبرنا  بعدما  حّتى  طال�سمه  فك  من  نتمّكن  لم  لغز�ً  ك��ان  و�لبرتقالة. 
وغادرنا ذلك �لحي. لم نتمكن من ن�سيانه ول من معرفة �لحقيقة �لتي 
كان يخفيها هذ� �لرجل عّنا. لم يخبت ف�سولي قط حول هذ� �لمو�سوع 
يزيد  ما  بعد  كرف�س  عم  �سخ�سية  عن  بال�سوؤ�ل  و�لدتي  �إل��ى  فتوّجهت 
»هو  �ل��ح��ارة:  رج��ال  �أ�سماء  لتذّكري  فاأجابتني منده�سة  ق��رن،  رب��ع  عن 
�لمعارك  �متد�د  �أثناء  تون�س  �إلى  ج��اوؤو�  �لذين  �لجز�ئريين  من  و�حد 
مع �لفرن�سيين على �لحدود �لتون�سية �لجز�ئرية. ��ستاأجر هذه �لغرفة 
�إليها  �أو  منها  منفذ  ل  غرفة  وه��ي  مليم  ب�500  �ل�سا�سي  ع��م  عند  م��ن 
�إن  �أبناء مي�سوري �لحال ويقال  �سوى �لباب �لخ�سبي. كان متزّوجاً وله 
في  ��ستقّرو�  قد  �أبنائه  بع�س  و�إّن  �لجز�ئر،  في  بها  باأ�س  ل  �أم��الك��اً  له 
ل  ف�سّ �لأخير  هذ�  لكن  مر�فقته،  منه  وطلب  ز�ره  �أحدهم  و�إن  فرن�سا، 
ل  ب��ّري،  رج��ل  �إن��ه  �بنه.  ط��رد  وتقريباً  �لغرفة  تلك  في  بمفرده  �لبقاء 
�إنه جاء مع  �أهل �لحارة  يحتمل رفقة �لنا�س لمّدة طويلة. يقول بع�س 
بقية �لجز�ئريين �لذين كنا ننعتهم ب��»�ل�سوفيين« �إذ كانو� ذ�كرين هلل، 
معتزلين بذخ �لحياة ومباهجها ومطّبقين لتعاليم �لإ�سالم في مناحي 
ك��ان��و� طّيبي  �أن��ه��م  �إل  �لمر��س  ك��ان��و� �سعبي  �أن��ه��م  وم��ع  ك��اّف��ة.  حياتهم 
�لقلب وكريمي �لخلق. عّمك كرف�س و�حد منهم �إل �أنه قد ذهب بعيد�ً 
�آخر  وح�سب  �لجميع،  و�ع��ت��زل  تماماً  عائلته  عن  فتخّلى  ت�سّوفه،  في 

معلوماتي ل يز�ل على قيد �لحياة«.
كنا  حين  علينا  �أح��ٌد  ها  �سْ يق�سُ ل��ْم  ل��َم  ت�ساءلت  �لق�سة  ه��ذه  �سماع  بعد 
ي  �سغار�ً �إذ ربما كنا �أحببنا �لرجل عو�ساً عن �لرتياب في �أمره و�لتق�سّ
عنه، وربما تفادينا تعري�س رمزي للر�ئحة �لمقرفة �لتي كانت تنبعث 
من �لغرفة و�لتي ل يز�ل يذكرها. �سل�سلة من �لجمل �لم�ستهلَّة ب�»ربما« 
�سوؤ�ل ملّح  �لمغامرة بقي في ذ�كرتي مع  ر�أ�سي، لكن طعم  تبعثرت في 

يقول: »وماذ� لو عّمي كرف�س قتل �سخ�ساً ما، وبعد �لحادثة ت�سوَّف«!

فاطمة طرابل�شي



لَعْمُرَك ما �لهجر�ن ما ت�سحُط �لنَّوى      ولكنما �لهجر�ُن ما غيََّب �لقبُر
ليلى االأخيلية
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�أول �حتكاك جرى بينه  �أب��و علي، روى هذه �لحكاية عن  في مقال بجريدة »�لد�ستور« كتبه �لقا�س ر�سمي 
)حين كان مذيعاً في �إذ�ع��ة �لثورة �لفل�سطينية( وبين محمود دروي�س. فلنقر�أ: »�أول �ت�سال �أّدى �إلى �سيء 
من �لحتكاك بيني وبينه حدَث عندما كتب دروي�س ق�سيدة رثاء لأحد قادة فتح �ل�سهيد �أبو علي �إياد حيث 
ر�سم فيها �سورة نموذجية لل�سهيد بمالمح وطنية عامة لأنه لم يكن يعرف �ل�سهيد �سخ�سياً. وحال ظهور �لق�سيدة 
دمت بع�س �ل�سيء عندما قر�أت مقطعاً في  في �ل�سحف طلب مني مديُر �لإذ�عة �أن �أقر�أ �لق�سيدة ب�سوتي، ولكني �سُ
�لق�سيدة يقول: »لنا �سور في جيوب �لن�ساء«! وربما كان محمود ُيجري نوعاً من �لمقارنة بين �ل�سهيد وبين �لمثقفين 
�لذين يتحّدثون عن �لثورة ولكنهم في �لحقيقة دونجو�نات �أكثر منهم منا�سلين... ولكنني ر�أيت �أن قول تلك �لجملة 
قد يخد�س �ل�سورة �لم�سرقة �لنبيلة �لتي كّونها �لر�أي �لعام �لفل�سطيني خ�سو�ساً عن محمود دروي�س )...( ل �أعرف ماذ� 

قلت له، ولكنني �أعرف �أنني كنت في �لحقيقة �أد�فع عن �سورته و�لتي ر�أيت �أل مبّرر هناك لالنتقا�س من �ساأنها«!!

»ديو�ن« جديد للعماد �أول م�سطفى طال�س وزير �لدفاع �ل�سوري �لأ�سبق، �سدر لدى د�ره )د�ر طال�س( بعنو�ن 
»�أور�ق خريف �لعمر«. ومن يقر�أ هذ� �لعنو�ن يظن لأول وهلة �أنه �سيكون �أمام خال�سة �لتجربة و�لتاأّمل �لتي 
خرج منها �لعماد، لكنه �سرعان ما �سيكت�سف �أنه �أمام كتاب �ستائم مليء بتعابير مثل: »ك�س«، »زب« ، »طيز«... 
من »ق�سيدة«  بعنو�ن »غزة و�لف�سيحة �لعربية«  نقر�أ: »ومثل جبين ح�سني طيز لفني/ ومنها فوق لحيته ثريُد/ خنازير 
�إذ� �نطلقو� بزرع/ فال حب يدوم ول ح�سيُد/ �أبال�سة �سما�سرة ذئاب/ كالب بل حمير بل قروُد )...( ومثل �أبيه عبد �هلل 
ل بل/ تجاوز في خيانته �لحفيُد )...( وتاُج �أبي جمال ك�سُّ ليفني/ ومن �سعر�ت �ِسْعرتها �لبنوُد )...( و�أخفق في و�ساطته 

�سعود/ وباَل على عمامته �لهنوُد )...( غد�ً و�أظّنه �أم�سى قريباً/ �ستخر�أ في عرو�سكم �لح�سوُد«.

�سنَّ منذر م�سري في �سفحته على »في�س بوك« هجوماً لذعاً على مو�طنه �أدوني�س ب�سبب ر�أيه �لأخير ب�سعر 
�سوقي �أبي �سقر�، و�أرجع م�سري �ل�سبب �إلى فوز ديو�ن »ماء �إلى ح�سان �لعائلة« لأبي �سقر� بجائزة مجلة »�سعر« 
)1962(، و�لذي ت�سّبب بن�سوب خالف بين �أدوني�س ويو�سف �لخال، على ما قال م�سري، وتابع: »كان �أدوني�س 
يقول لي: �سعر �سوقي ل �أكثر من �إح�سار�ت �سعر! لكن هذ� لي�س �سحيحاً، �سوقي يبني �أ�سياء كثيرة بهذه �لإح�سار�ت �إل 
�أن هّمه بعد �أن يبنيها �أن يحّطمها. قلياًل ما تجد في �سعر �أدوني�س �إح�سار�ت م�سبقة. ع�سل �أدوني�س يقوم به نحٌل ل يجني 
رحيق �لأزهار �أبد�ً«. وعن �لدور �لذي لعبه �أبي �سقر� قال م�سري: »يا �هلل كم �سّرني ذلك �ل�سطر �لذي كتبه جمال باروت 
في مقاله »مقاربات �أولية للنثري و�ليومي«: »وكان �لعنو�ن �لجديد في هذ� �لف�ساء �إعادة �كت�ساف �لماغوط مع وجود 
تاأثير�ت و��سحة ل�سوقي �أبي �سقر� في تجربة منذر م�سري«، لأنه يجب �أن ُيعطى �أبي �سقر� حقه، لي�س  فيَّ فقط، بل في 

�أن�سي �لحاج ووديع �سعادة وعبا�س بي�سون ويحيى جابر ور�سيد �ل�سعيف و�سارل �سهو�ن وفادي �أبو خليل... وغيرهم«.

خلَف زجاج العر�ص البّراق
راأيتَك:

اأ�صمَر دون كريمات تجميل
على راأ�صك المطارد

قّبعُة قر�صان رزينة، 
رائحُة وجهَك النائي

و�صفينُتَك التي تتوالد اأ�صرعتها كما ت�صاء
دْت يدي في تناولَك اأكثر من مّرة تردَّ

رغم التماع االآخِر القابِع قربَك
وبيا�صه ُمغٍر لل�صفاه

ح�صرتَك في كّفي المعروقة واأخفيُتَك عن اأعيِن الغرباء
ال اأريد الأحد اأن يعرف الليلَة اأنني لَك واأنك لي

ليلة واع��ت��دل��ُت  ك��ّل  ف��ي  االأ���ص��ود كما  ج��ّه��زُت مقعدي 
بقامتي، اأنظُر اإليك

كيف اأبداأ االآن
حّتى البدء بَك لم يكن كالبدايات

بُتَك من اأنفي اأكثر فاأكثر قرَّ
هم�صَت لي

اأنِت اليوم لي واأنا لِك
لم�صُتك اأيها البّني االأمل�ص

�صممُت ح�صورك بين اأفكاري الم�صّتتة
تقفز مثل اأّي م�صارع ثيران ن�صَي مهنَته المو�صمّية

وتمتطي ولعي بالعثور ع�ل�يَك اأخ�يرًا
بلَّلُت �صفاهي بلعاب ي�صير

الأهّيئ لَك فمًا ول�صانًا يليقان باحتراقَك
اأدخلُت في متاهتي المهجورة جزءًا منَك اأو اأكثر

طاَب لَك المقام
لم تكن كاالآخرين 

لم ت�صقط رغبًة في هروب من قب�صتي المميتة
د نظرتي وهي تنه�ُص قامتَك في فمي كنَت تم�صِّ

وت�صتعِجلني االإ�صعال
هّياأُت ناري واقتربُت اأكثر 

اأراَك تبت�صم لما اأقترفُه االآن!
االآن، اأ�صعل ابت�صامتَك بقبلة محمومة واأ�صتن�صُقك

هكذا اإذًا، تقفز مثل رعاة البقر على ليلي البارد
وفرا�صي ال�صا�صُع ينتظرني اأن اأنتهي منَك

اإذًا
ُكن �صبورًا، كابتن بالك

�صاأ�صعلَك 
كّل ليلة �صاأ�صعلَك
نَك باإجالل. واأُدخِّ

منال ال�شيخ


